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 -: مقدمـة

 يف تطـور فعـال بشكــل التي سـاهمت األساسيـة املوضوعات يعتبـر البحث العلمي من

 كبيــرة جهـود رةإال مثــ اآلن إليـه العلمي الذي وصـلنا ، وما التقدم وحل مشكالتها البرشيـة

إىل  إليهـا التي توصلوا والنتائج وأبحاثهم تجاربهم أدت باحثني من قبـل نشيطـة ومساهامت

 . وتقدمـه العلم إثـراء

ـد ـم وـق ــه ـت ـاب توجـي ـذا الكـت ــة ـه ـالوريوس إىل طلـب ــر البـك ــوراه واملاجستـي يف  والدكـت

 ، وكـذلك املختلفــة يدانيــةوم العلـم يف مجاالت إىل الباحثني ، باإلضافـة العربيـة الجامعات

 دإعـدا إىل طريقــة إلرشـادهم وذلك والخاصـة العامـة واملؤسسات يف الرشكـات إىل الباحثني

 .ومراحلـه خطواته البحث وفهم

بالبحـث ،  املتعلقـة الرئيسيـة املوضوعات  تغطيـة-  قدر استطاعته–وقد حاول الباحث 

 بأسـلوب بسـيط إىل القارئ الفكـرة أجـل إيصال من والتطبيقات األمثلة بكثيـر من واستعان

 . وواضح

وأسـال  اجلـه الذي كتب من ًوفقا للغرض الكتاب هذا بتقديم وفقت قد أكون ان أرجـو

 . يف إجراء أبحاثهم والباحثني ًهذا الكتاب معينا للطلبـة يكـون أنالـلـه 

 

 املــؤلف   

  جـودة وظمحفـ 
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 والبحث العلمي العلم

 الحصول عىل املعـرفـة طرق

تحقيـق التطـور عـىل  من وإمكانات عقليـة ذهنية من طاقات ان مبـا ميلكـهاإلنس متكن 

 ظواهر من حوله للبحث عام يجري املتكررة محاوالته بفضل ، وذلك واملجاالت الصعد كافـة

 ظـواهر أخـرى مـن ومـا تتأثــر بـه فيـه الوصول إىل عنارصها ومـا تؤثــر محاولـة وتفسريها

 . واستخدامها ملنفعته يف مجرياتها ألجـل التحكم ، وذلك بها مرتبطـة

لـدى  القدميـة الحضارات أن فإننا نجد إىل املعرفـة وإذا تتبعنا محاوالت اإلنسان للتوصل

 مـدلوالت أعطـت قـد والبـابليني وغيــرهم واليونـانيني والهنـود القدماء والصـينيني املرصيني

الوصـول إىل  محـاوالت سلــةسل هؤالء وعـن إليها التي توصل املتطورة اإلنجازات عن كبيـرة

 والـري والبنـاء والتخطـيط القدماء نبغوا يف الهندســة األسلوب العلمي يف البحث فاملرصيون

 الرافـدين التأمليـة وحضـارة بـني واملنطق والعلوم الذروة يف الفلسفـة وصل اليوناين والفكـر

ًشأوا بعيدا بلغت  واألنكــا يف أمريكـا ملايــا، وأما حضـارات ا العامرة وفنون والري يف السدود ً

ألـهـرام مـصــر  املشابـهــة الصغـيــرة ـبـرزت يف أـمـور البـنـاء وـمـا األهراـمـات فـقـد الجنوبـيــة

 . الحضارات تلك إليه عىل ما وصلت الجنوبيـة ، إال شاهد يف أمريكا واملوجودة

 ،  الـزمن مـن فتــرة لإلنســان الفكريـة الحضارة شعلـة حمـل املسلمون وقد

ـتم ـث اـه ـلمونا حـي ـامء املـس ــة لعـل ــة باملالحـظ ـل والتجرـب ــة إىل التأـم  باإلضاـف
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ــة واســتخدموا األدوات العقــيل ــة العلمـي ـذلك واألســاليب الكمـي نبغــوا يف  فقــد ، وـب

 ، وبالتـايل مـن العلـوم وغري ذلـك والكيمياء والطب والفلسفـة والهندسـة والفلك الرياضيات

،  يف االسـتقراء العلمـي وخاصــة املـنهج قواعـد بشكـل كبيـر يف إرسـاء املسلمون أسهم فقد

 العربيــة الحضـارة إليـه عـىل مـا وصـلت يف أوروبـا بعـد ذلـك النهضــة علامء اعتمد حيث

 أول مـن كـان الحديث فقـد يف العصـر نواحي العلوم أما يف كافـة من رقي وتقدم اإلسالميـة

 التجربيـي املـنهج  قواعـديفً الذي ألف كتابـا بيكون فرانسيس الفكـر العلمي بحث يف أسس

مـع الحقـائق  ومقارنتهـا وتصـنيفها الحقـائق يف جمع الخطوات تلك ، حيث لخص وخطواته

 .النتائج  هذه واختبار صالحيـة إىل نتائج محددة ، ثم التوصل األخرى

 -:أهمها  ومن فهي كثيـرة عىل املعرفـة الحصـول أما طرق

 ًهامـا يف الحصــول عـىل املعرفــةً دوراتلعـب  الصدفــة ًكثيـرا ما كانـت: الصدفـة  .1

وهـي  للتفاحــة رؤيتـه خالل من للجاذبيـة اكتشاف نيوتن مسألـة هو مثال عىل ذلك وأبرز

 . الشجـرة عن تسقط

 مـرور نتيجــة مـن معـارف اإلنسـان هنا هو ما يحصله بالخبـرة املقصود: الخبـرة  .2

 بـأن مـثالً ، فعـرف الفاكهــة نضـج يتذكـر مواعيد اإلنسان كان ، فقد مـرة الحدث أكثـر من

 .الصيف  نضجه موعد والعنب يكون يف الشتاء والتني الربتقال يكون
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 ـكـذلك يف العـصــر الـحـايل ًـقـدميا ويـسـتخدم اإلنـسـان اـسـتخدم:  والخـطـأ التجرـبــة .3

 جديـد أي نـوع ، إنأمـور جديـدة واكتشاف  املعرفـةللحصـول عىل والخطأ أسلوب التجربـة

 ميـر بتجارب عىل الحيوان  وأن من الدواء ال بد

 الكثيـر مـن فإن ، وكذلك إجازته تتم أن ميكن ذلك وبعد وميدانيـة تجارب رسيريـة  ثم

 . سنوات لعدة تجارب استمرت بعد والوصول إليها اكتشافها تم العلميـة النظريات

ـتقرايئ  .4 ــر االـس ـتنباطي والتفكـي ــر االـس ـتخدم:التفكـي ـان اـس ـنهج اإلنـس ــر ـم  التفكـي

ـعـىل  الجدـيـدة بقياـسـها املعرـفــة ـصـدق للتحـقـق ـمـن Deductive thinkingـسـتنباطي اال

 بينهـا عالقــة صلــة وإيجاد السابقـة املعرفـة من خالل افرتاض صحـة أخرى سابقـة معرفـة

 نتيجــة تسمى الالحقـة واملعرفـة مقدمـة تسمى السابقـة ، فاملعرفـة الجديدة املعرفـة وبني

 لكنها غيـر مكتشفــة موجودة كانت ونتيجـة مقدمات تضم قضايا عن عبارة  فاالستنباط )1( 

 يكـون وقـد .الكل إىل الجزء  من يتعلق باالنتقال وبالتايل فاالستنباط ذلك بعد اكتشفت ، ثم

 -:وعندما نقـول  واحدة نتيجـة هناك ولكن مقدمـة أكثـر من هناك

 )  1(  مقدمـة ......التفكيـر  جامعي عميق كل خريج

  ) 2(  مقدمـة..................جامعي  خريـج أحمد

                                                 
: اإلنسانيــة إربـد  البحـث العلمـي يف الرتبيــة والعلـوم أحمد سليامن عودة فتحي حسن مكاوي ، أساسـيات ( 1 )

  11 ، ص 1992مكتبـة الكتاين 
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  نتيجـة.............  عمــيق التفكيـر أحمد

 خـريج التفكيــر ألنـه عميـق أحمـد استنتجنا من خالل التفكيــر املنطقـي أن قد فنحن

 .الكل إىل الجزء  من انتقلنا هنا فقد جامعي ، وبذلك

 اإلنسان الذي يستخدمـه املنهج فهو Inductive thinking التفكيـر االستقرايئ منهج أما

 ونتيجــة الحسيــة والتجربــة عـىل املالحظــة ، باالعتامد الجزئيـة طرق املعرفـة لتحقق من

 وإذا عامـة ونتائج تعميامت إىل تكوين يعمد فإنه النتائج عىل نفس حصـول اإلنسـان لتكرار

 صـحتها ، ويتحقـق مـن معنيــة يف فئــة الفرديــة أن يحصــر كـل الحـاالت اإلنسان استطاع

وحصـل عىل  استقراء تام بعمليـة قام قد يكون طريق الحواس ، فإنه ، عن املباشـرة بالخبـرة

 بـل ذلـك ال يسـتطيع يف العـادة اإلنسـان إال أن . شـك دون تعميمها يستطيع يقينـة معرفـة

،  عامــة نتيجــة منها صويستخل ممثلـة عىل شكـل عينـة الحاالت عدد من يكتفي مبالحظـة

االسـتقراء النـاقص ، الـذي يـؤدي إىل  هـو وهـذا املشابهــة الحـاالت عىل بقيـة يفرتض انطباقها

  . )1(  تقريب للواقع بها الباحث عىل أنها يقبل احتامليـة عىل معرفـة الحصـول

 وضوعامل ملفردات عام إىل حكم للتوصل فرديـة حاالت عن دراسـة عبارة إذن  فاالستقراء

 .الجزء إىل الكـل  االنتقال من وبالتايل فهو

 

 

                                                 
  12 املرجع نفسـه ص ( 1 )
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  للحرارة موصل األملنيوم:  وعندما نقـول أن

  مقدمات                              للحرارة النحاس موصل  

  للحرارة الذهب موصل  

 نتيجـة                                  للحرارة موصلـة كل املعادن  

فإننـا نصــل إىل  املفـردات هـذه صـفات كأجزاء ومعرفــة للمفردات ستنافمن خالل درا

 . مفردات الحالـة ينطبق عىل كافـة عام حكم

أـسـلوب  األـسـلوب العلـمـي يف البـحـث ـهـو إن  )1( العلـمـي يف البـحـث  التفـكــري .5

يسيــر  ودفتهـا ألنـه صـحتها مـن التأكد ميكن أجـل الوصول إىل نتائج الباحث من يستخدمه

لهـا  املناسبــة الفرضـيات يف وضـع البحـث أم مشكلــة سواء يف تحديد محددة ةخطـ ضمن

الحلـول  إيجـاد منها ، ومن ثـم واستخالص النتائج وتحليلها العالقـة ذات املعلومات وتجميع

 األسـلوب العلمـي يف البحـث خـالل اسـتخدامه الباحـث مـن فـإن لـذلكً ، وتبعا لها املناسبة

 حولها إىل تعميم التوصل ببعض ومن ثم بعضها الظواهـر  تربطالتي العالقـة إيجاد يستطيع

 األهداف التي يسـعى أهم من وتعتبـر هذه عليها والسيطـرة لضبطها محاولـة بها يف والتنبؤ

 . إىل تحقيقها العلم

 كبيــر بـذل جهـد الباحـث ومساعديــه يتطلـب مـن املهمـة بهذه القيام إن

  إطـار مـنظم ينسـق هـذه ضـمن منهـا دوالتأكـ والحقـائق  يف تقيص املعلومات

 

                                                 
 27 ، ص 1995فوزي عبد العكش ، البحث العلمي املناهج واإلجراءات عامن املطابع التعاونية  ( 1 )
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 فائـدة ذات النتـائج يجـب أن تكـون هـذه أن ، كـام بنتائجهـا الوثـوق حتى ميكن املعلومات

منهـا  واالسـتفادة وتعميمهـا نرشهـا ميكـن ، حتـى عىل الباحث فقط مقصورة وليست عامـة

 لـذي يعتبــرالعلمـي يف البحـث وا باألسلوب االلتزام يستدعي بذلك التقيد إن واسع بشكـل

 اختبارهـا من خـالل وتفسريها معنيـة ظواهـر من بواسطتها التأكد نستطيع منظمـة طريقـة

إىل ظهـور  يقـود قـد التعمـيم هـذا ، فـإن الحالــة ويف هـذه تعميمهـا مدى إمكانية ملعرفـة

 .تعتبـر من أهداف البحوث العلميـة  نظريـة
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 واملعرفـة العلم

 وأخـرى معارف علميـة تتضمن ، فاملعرفـة العلم ًليس مرادفا ملفهوم املعرفـة مفهوم  إن

  )1( علم  كل معرفـة ليس بالرضورة أن إال أنه معرفـة فكـل علم.  غري علميـة

 كامـل مـانع شامــل واحد تعريف ليس هناك ولكن للعلم تعاريف عدة هناك لـقد كان

 العلـم بأنـه سلسلــة مرتابطــة مـن املفـاهيم ) 2( وآخرون  سيد الحليم عبد عرف فقد للعلم

للتجريب أو املشـاهدات املنتظمــة وعـرف  التي نشأت نتيجـة والقوانني واإلطارات النظريـة

 مفـاهيم األفكار له من يف نظام التي تنسق املصنفـة املعرفـة بأنه  العلم )3(محمد زيان عمر 

 . الخاصـة مفاهيمه وله

الظواهـر التـي تجـري حولنـا  فهم تتضمن منظمـة إنسانيـة عن جهود عبارة إذن فالعلم

 يعتمـد العلـم الظواهــر األخـرى إن وبـني بينها التبادليـة العالقات من عىل أساس وتفسريها

 الفـرد ومكانــة وليس عىل سلطـة واملشاهدة منها بالتجربـة التأكد ميكن معنيـة عىل حقائق

نفـس  وباسـتخدام مختلفــة وأوقـات يف أمـاكن فـنيمختل بالتـايل ألفـراد ، وميكن يف املجتمع

 . الوصول إىل نفس النتائج الطريقـة

                                                 
القواعـد واملراحـل والتطبيقـات ، : علمـي  محمد عبيدات محمد أبو نصار ، عقله مبيضني منهجيــة البحـث ال( 1 )

  5 ، ص 1999عامن دار وائل للطباعـة والنشـر 
  17 ، ص 1990غريب  مكتبـة:  عبد الحميد سيد وآخرون ، علم النفس العام ، الطبعـة الثالثـة ، القاهـرة ( 2 )
  26 ص  ،1987جدة دار الرشوق   محمد زيان عمـر ، البحث العلمي مناهجـه وتقنياته( 3)
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 أو ترفض الفرضيـة تؤيد نتائج إىل التوصل ثم ، ومن املشاهدة ًتبعا لذلك ويتطلب العلم

 إىل نظريـات إىل التوصـل واختبارهـا بالفرضـيات اتباعهـا التي يتم املشاهدات ، وتؤدي هذه

 مـا إىل أن األخـذ بتفسيــر نظريــة عـادة ، ويـتم دراستها هـر التي متتتفسـر حدوث الظوا

إىل  الحاجــة تبــرز التناقضات هذه ترتاكم والتجارب وعندما املشاهدات مع متناقضـة تصبح

بـدالً  جديـدة و إحالل أخـرى القدميـة لتحـل محـل النظريـة جديدة ونظريـة تفسيـر جديد

 املعرفــة ومنــو التقـدم وهكذا تستمــر عمليــة الواقع ًما معًأكثـر توافقا وانسجا تكون منها

  )1(  العلميـة

 فهي تشمـل الحقـائق ونواحي أخرى األوسع فأنها تعني العلم وهي املفهوم أما املعرفـة

 . به الظواهـر التي تحيط لفهم منه يف محاولـة اإلنسان إليها التي يصل واآلراء واملعتقدات

،  مـا حولــه ، وإىل فهـم إىل االسـتطالع طبيعـي يف اإلنسـان ميل ويقف وراء كل معرفـة

 اإلنسـان بحاجــة بعـض املحـدثني مـا يشيــر إليـه ، وهـذا البرشيــة ، وطبيعته نفسه وفهم

تتمثــل يف سـعي اإلنسـان  وهي حاجــة يف إطار ذي معنى نفسه وفهم إىل تنظيم الطبيعيـة

 تصـبح حولــه مـن وعـن العلـم فسـهعـن ن ومفهومة منظمـة واضحـة للحصـول عىل صورة

إىل  اإلدراكـيــة العـقـيل وعملياـتـه نـشـاطه الـفـرد يوـجـه ويف ـهـذا لسلوـكــه اإلـطـار املرجـعـي

 . التوقع من الفرد ميكن ذلك ألن اإلطار املرجعي هذا واستقرار عىل اتساقه املحافظـة

                                                 
  20 فوزي عبد الـلـه العكس ، املرجع السابق ، ص ( 1 )
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 أن عرفنـامواقـف ، فـإذا  مـن يواجهـه فيام سلوكـه كفايـة مدى تحدد التوقع وإمكانيـة

وراء  هامــة وجدانيـة ركيـزة الحاجـة هذه لنا أن لتبني عىل التوقع هي القدرة أي علم غايـة

  )1(  إىل املعرفـة سعي اإلنسان

  )2(  أنواع إىل ثالثـة حيث مصادرها إجامالً من املعرفـة تصنيف وميكن

أو  الذاتيــة عـىل الحـواس والخبــرة التـي تعتمـد وهـي املعرفــة:  الحسيـة املعرفـة .1

أصـالً عـىل الحـواس  ، وإذ تعتمـد مراتب املعرفـة أدىن هو املعرفـة من وهذا النوع الصدفـة

 اإلنسـان وصـل التحقـق والصـدق العلمـي وقـد التي ال ترقى إىل مسـتوى اليوميـة والخبـرة

يصـعب  ظاهــرة إذا واجـه وكـان والخطأ أو الصدفـة عن طريق املحاولـة إىل معارفه القديم

  يف كثيـر مـن- أوقعه ذلك إن فيه ومام ال شك غييية إىل قوى فهمها أو معرفتها ينسبها هعلي

 .االجتامعي  يف تحقيق التقدم حجـر عثـرة كانت جسيمـة  يف أخطـاء- الحاالت

ــالرغم ــن وـب ــل ـم ـــور مـث ــذا تـص ــوع ـه ــن الـن ـــة ـم ــاس املعرـف ـــر األـس ــا تعتـب   فإنـه

ــة األول ــة ألي معرـف ـإن أخــرى جهـــة مــن، و جهـــة مــن هــذا عملـي  املعرفـــة هــذه ـف

ـــي اكتـســـبها  ــــرته اإلنـســـان الـت ـــق خـب ــــة ـعـــن طرـي  تشـكــــل ـمـــا يـســـمى اليومـي

ــاآلراء ـــة ـب ــني املشرتـك ــرد ـب ــع أـف ــني مجتـم ــذه مـع ـــة وـه ــأيت بداـه ــها اآلراء ـت  ، وبعـض

ــأيت ـــة ـي ـــة نتيـج ــارب فـج ـــة ، أو لتـج ــق املحاوـل ــن طرـي ــا ـع ــأ وكلـه ــوات والخـط   خـط

 

                                                 
  26 محمد زيان عمـر ، املرجع السابق ، ص ( 1 )
  41-36 املرجع نفسه ، ص ( 2 )
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 . دقيقـة عن دراسـة الناتجـة بالرباهني واألدلـة قاطعـة إىل حقيقـة ال توصل مبدئيـة

املنطقـي يف  عىل التأمل والقياس يف عمومها تعتمد الفلسفيـة أو االستنباطية املعرفـة .2

 الطبيعــة يفهـم بـأن بـدء الحضـارة منــذ اإلنسـان اهـتم وقـد تفسيـر الظواهــر املختلفــة

 نظـم ظهـرت وقـد .وظواهرهـا  البيئــة  هـذه، وخـواص بالبيئـة اإلنسان ، وعالقـة البرشيـة

يقـترصوا عـىل  مل ، وهـؤالء الفالسفــة القدامى اليونان عىل أيدي فالسفـة متكاملـة فلسفيـة

 يف املعرفــة وسيلتهم ًحاولوا أيضا تنظيم ولكنهم اإلنسان أو فهم الطبيعـة تفسيـره محاوالت

 عىل أساس مـا تتمتـع ملعارف املتعددةوبدأ اختبار ا املختلفـة فوضعوا أسس املنطق بأشكاله

 .القياس  صــدق املنطق وصحـة من به

فكـري  تخطـيط ، فهـي تـأيت نتيجــة وأدقهـا املعرفـة درجات أرقى العلميـة املعرفـة .3

،  يوميــة وخبــرة حسيـة إدراكات ملجرد الشخيص ، وهي ال تخضع الوجدان عن بعيد منظم

 يف أصـلها آراء كانت رمبـا أو مقدمات عىل مسلامت لتأمل أو قياس يعتمد كام أنها ال تخضع

 . مناقشتها دون األجيال لها توارث من املسلمـة صفـة اكتسبت غيـر محققـة شخصيـة

إىل  أن يصـل استطاع حسن اإلنسان ألن حضاري وراء كل تقدم تقف  واملعرفـة العلميـة

 . لـه وإخضـاعها يف بيئــة الـتحكم أمكنه العقيل الفكري والنضج التنظيم من مرتفع مستوى

 العلمي والتكنولـوجي الـذي التقدم من معدل رسعـة زادت جديدةً آفاقا لنفسه وبذلك فتح

 .اإلنسانية الحضـارة غيـر وجـه
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 اإلنسـان إليهـا التي يصل النتائج أن ًأساسا عىل االستقراء ذلك العلميـة املعرفـة  وتعتمد

 وعليـه صادقــة عىل مقـدمات قامت إال إذا تصدقاملنطقي ال  والقياس عن طريق االستنباط

 االسـتنباطي يف البحـث عـن التفكيــر ليكمــل بـه التفكيـر االسـتقرايئ اإلنساين ابتكـر العقل

 محتملــة عـىل إصـدار تعمـيامت التـي تسـاعد األدلــة االستقراء عىل جمع ويعتمد املعرفـة

التـي  الفئـة عن عامـة نتيجـة صدري ثم الجزئيات ، ومن الباحث مبالحظـة يبدأ الصدق وفيه

   . الجزئيات تنتمي إليها
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 البحث العلمي

 هـذه البحـث العلمـي حيـث اختلفـت والعلـامء حـاولوا تعريـف الباحثني ًكثيـرا من إن

 البحـث  )1(  دالـني عـرف فـان فقـد وأسـلوب تفكـريهم الفكريـة ًوفقا لخلفياتهم التعريفات

للمشـكالت التـي  إىل حلـول للتوصـل وناقـدة ومنظمــة دقيقــة محاولــة العلمي عـىل أنـه

 البحـث عـرف فقـد ملحـم أما سـامي محمـد اإلنسان وحيـرة وتثيـر قلق اإلنسانيـة تواجهها

 عـن إجابــة أو محـددة إىل حلول املشـكالت تهدف إىل التوصل منظمـة عمليـة العلمي بأنه

 علميــة أن تـؤدي إىل معرفــة كـنمي محــددة علميــة أسـاليب باسـتخدام معنيـة تساؤالت

األسايس هـو  وهدفه اإلنسانيـة  وبالتايل فالبحث العلمي يشكـل حلوالً للمشكالت)2( جديدة 

 ، كل ذلـكبينها التي تربط العالقات دوإيجا باإلنسان التي تحيط تفسيـر الظواهـر الطبيعيـة

 . ورقي اإلنسان اإلنسان ألجـل خدمـة

 -:رئيسني  إىل نوعني لميـةالبحـوث الع تقسيم وميكن

 -: النظريـة  البحوث .1

ولـيس  فقـط النظريــة املعرفــة ألغـراض ويجريها بها اإلنسان التي يهتم وهي البحـوث

 . محددة يف مجاالت استخدامها ألغراض

                                                 
مكتبــة :  ديوبولدفـان دالني ، مناهج البحث يف الرتبيـة وعلم النفس ، ترجمـة محمد نوفل وآخرون القاهــرة ( 1 )

  16 ص 1990اإلنجلو املرصيـة 
  2002عامن دار املسرية للنشـر والتوزيع .  سامي محمد ملحم ،مناهج البحث يف الرتبيـة وعلم النفس (2 )
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 -:البحـوث التطبيقيـة  .2

 املمكـن ًعمليـا ، أي مـن لحـل مشاكـل اإلنسـان استخدامها التي ميكن البحوث هي تلك

 . يف أرض الواقع ًتطبيقا عىل مجاالت

 ًكثـريا البحـوث فـإن والتطبيقيـة البحوث النظريـة تداخـل بني املالحظ وجود من إال أنه

 ًاسـتخدامها علميـا إال أنـه ولـيس يف تصـور الباحـث إمكانيـة محدد تجري يف وقت النظريـة

 البحـوث فكثيــر مـنبشكـل عمـيل  نتائجها استخدام باإلمكان فيه الذي يصبح سيأيت الوقت

وأـصـابت الـهـدف يف  يف دـقــة اـسـتخدامها ـتـم والرياـضـيات يف بـحـوث العلمـيـات الـتـي مـتـت

 . طويل بوقت ذلك بعد الحروب

 -:أهمها  الخصائص من بعدد يتصف البحث العلمي ينبغي أن فإن وبشكـل عام

ـالتجرد يتـصـف أي أن ) Objectivity(  املوضوعـيــة .1  ـعـن والبـعـد البـحـث العلـمـي ـب

البحـث يسيــر  يـرتك وأن محـددة لنتيجــة متحيـزا ال يكون و ينبغي عىل الباحث أن تحيزال

أو يف  املعلومـات سـواء يف جمـع مراحلــه مـن التـدخل يف أي مرحلــة بشكـل طبيعـي دون

 .أو الوصول إىل النتائج  علوماتامل تحليل

 معـظــم البـحــوث الـتــي تـجــري يف اـلــعرص الـحــايل ) Generalization( التعـمــيم  .2

ــد ـــة  تعتـم ــار عيـن ــىل اختـي ـــة ـع ــع ممثـل ــيالً للمجتـم ــارب متـث ــراء التـج ــحيحا وإـج  ًـص

ــارات  ـــة أو االختـب ــىل العيـن ــارة ـع ــإذا املخـت ـــة ، ـف ــت العيـن ــارة كاـن ـــل مخـت ـــل متـث   بشـك
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عـىل  خـالل تجاربـه الباحث من إليها التي يوصل النتائج بأن ال شك ًمتثيالً صحيحا فإنه املجتمع

 . عىل املجتمع تعميمها ميكن العينـة

 يف كـل البحـث قـابالً لإلثبـات ينبغـي أن يكـون ) Verification( لإلثبـات  القابليـة .3

إىل  باإلضافــة يف نتائجــه البحث والدقـة مبصداقيـة ترتبط الربهان تقديم ، وعمليـة األوقات

 ثبـاتالبحـث لإل قابليــة ، إن يف نفـس الظـروف التجربـة ما أعيدت إذا نفسها النتائج تكرار

 . فيه ودقتها املستخدمـة املعلومات تتطلب شموليـة

عناصــر  البحث يف طياتهـا ينبغي أن تحمـل نتائج ) Predictability(  التنبؤ إمكانية .4

التنبـؤ  البحث ، وإمكانيــة موضوع مبا سيحدث مستقبالً يف الظاهـرة خاللها التنبؤ من ميكن

الظـواهر  ، إذ إن االجتامعيـة يف العلـوم منهـا ـةأكثــر دقـ تكـون الطبيعيـة إجامالً يف العلوم

 . الزمن وباختالف الظروف  مبرور للتغييـر تخضع أن االجتامعية ميكن

عـىل  يف البحث العلمي تعتمـد أن كل خطـوة أي  )Interdependency(اإلعتامديـة  .5

 تسلسـل ، فهنـاك الخطوات ًأساسا ملا بعدها من ًأيضا تكون الخطوة التي سبقتها وكل خطوة

 بعـد إىل النتـائج ويصـل جمعهـا بعـد البيانـات يحلـل ، فالباحث الخطوات يف هذه منطقي

 . املعلومات تحليل
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 أهداف البحث العلمي

 -:أهمها  أهداف من عدة البحث العلمي إىل تحقيق يهدف 

 أو يف العـلـوم الطبيعـيــة يف العـلـوم ـسـواء العلمـيــة زـيـادة املـعـارف يف ـكـل املـجـاالت .1

 .واإلنسانيـة  عيـةاالجتام

 والسلوكيــة واإلداريــة االقتصـادية كاملشكالت واإلنسانيـة االجتامعيـة حل املشكالت .2

 .العمل والعاملـة  ومشكالت

 . العلميـة واكتشاف الحقائق يف النظريات تقدم إحراز .3

 بأسـس أو االجتامعيــة أو االقتصـادية سواء يف األمور السياسيـة القرار متخذي تزويد .4

 . يف قرارتهم عليها االعتامد مبكن مـةسلي

 بينـهـا العالـقـات إيـجـاد ومحاوـلــة اإلنـسـان تفسـيــر الـظـواهر الـتـي تـجـري يف بيـئــة .5

 .لكل سبب مسبب  أي أن أو السببيـة العليـة مبدأ عىل أساس الظواهر األخرى وبني
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 الباحث التي تواجه الصعوبات

البحـث ويف أثنائـه  قبـل  العلمي يواجههاالبحث كثيـرة البحث العلمي صعوبات  تجابـه

 التخفيـف أو عـىل األقـل الصعوبات تجاوز هذه وعىل الباحث أن يحاول إيجاد إجرائه وبعد

 التي تواجـه الصعوبات البحث ومن أهم ودقـة ًحتى ال تنعكس سلبيا عىل سالمـة آثارها من

 -:الباحث 

 الـالزم مـن إلنجاز البحـث أقـلاملستغرق  الوقت الالزم إلجراء البحث إذا كان الوقت .1

 أكثــر مـن املسـتغرق الوقت كان وإذا البحث ودقته عىل حساب شموليـة سيكون ذلك فإن

 قـد ألن املعلومـات غـري دقيقــة تكـون قـد نتائجـه وكذلك أعىل تكون قد تكلفته فإن الالزم

 . الوقت تتغيـر مبرور

 .للمجتمع  غري ممثلـة  عينـةًجدا أو صغيـرة يختار الباحث عينـة العينـة فقد اختيار .2

 يشمــل عـىل تسجيــل وقـد ايحائيــة عىل أسئلــة اإلستبانـة تشمـل البحث قد أداة .3

 .معينـة  املتحيزة لنتائج املالحظـة

 املاديــة اإلمكانيـات أكثــر مـن إىل أمـوال طائلــة البحث بحاجــة يكون التمويل قد .4

 .لدى الباحث  املتوفـرة

 الباحـث تـؤدي إىل نتـائج التـي يجمعهـا املعلومـات دقـة املعلومات عدم دقـة عدم .5

 .كامل  البحث غيـر يكون املعلومات شموليـة بعدم إىل أنه باإلضافـة ومضللـة مغلوطـة
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ـلـدى بـعـض  حساـســة يـصـعب إـجـراء بـحـوث يف موـضـوعات ـقـد والتقالـيـد الـعـادات .6

 .األرسة  أو أرسار الشعوب كأجزاء بحوث يف العالقات العاطفيـة

يؤثــر يف  متغيـر مستقل أكثـر من هناك يكون األخرى عندما عزل املتغريات ـةصعوب .7

 بخـالف األخرى املستقلة الصعب عزل املتغريات من يكون قد فإنه الدراسـة املتغيـر موضوع

 .البحث  قيد املتغيـر املستقل

بعـض  إلنجـاز البحـث نتيجــة ًالباحث فتورا يف حامسه يواجه الباحث قد فتور همـة .8

 صـعوبات أو وجـود الوقـت توفـر املصادر أو ألسباب تتعلق بضبط كعدم للعزميـة ملثبطاتا

 .املعلومات  يف جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساليب البحث العلمي

 30 

 الباحث صفـات

بحث  بإجراء القيام يف الباحث حتى ميكنه التي ينبغي توفرها الصفات من العديد يوجد

 -:أهمها  من جيد علمي مبستوى

 .البحث موضوع التخصص يف نفس .1

يجـب أن  البحـث ، بـل ًالباحـث متخصصـا يف موضـوع ، فال يكفي أن يكـون غبـةالر .2

 . يف أجراءه الرغبـة تتوفـر لديه

السـفر  يسـتدعي مشـقات قـد إلجراء البحـث ، فالبحـث الجسدية والذهنيـة القدرة .3

 . والتحليل كاملطالعـة معينـة جهود وبذل والتنقل

 النظـر املعارـضــة وجـهـات  بحثـهيف  النـزاهــة حـيـث ينبغـي ـعـىل الباحـث أن ـيـورد .4

  نظره لوجهـة النظر املؤيدة وجهات ، كام يورد نظره لوجهـة

 يجـب أن فإنـه أبحـاث أخـرى من ألي مادة اقتباسه عند العلميـة ، فالباحث األمانـة .5

 .عن مصدر االقتباس  الكاملـة املعلومات يورد بأن االقتباس وذلك أيراد ًأمينا عند يكون

 صياـغــة ًالباـحـث مـلـام بكيـفــية البـحـث العلـمـي فيـجـب أن يـكـون بقواـعـد اإلـملـام .6

 . إىل النتائج والتوصل وتفسريها املعلومات وتحليل املعلومات وجمع املشكلـة

 . واألهواء الشخصيـة والبعد عن العاطفيـة  املوضوعيـة .7

  ومحدد واضح بأسلوب  الكتابـة .8
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 األخرى البحث العلمي بالعلوم عالقـة

 كالفيزيـاء الطبيعيــة سـواء العلـوم العلـوم ث العلمي يف كافــة مجـاالتدخل البح لقد

 . اإلداريـة والعلـوم االجـتامع وعلـم الـنفس كعلم واإلنسانيـة االجتامعيـة والعلوم والكيمياء

 واملعاهـد الجامعـات مـنً وكثـريا املجـاالت هـذه يف مختلـف علميــة بحـوث فهناك وبالتايل

 االجتامعيــة علـوملل وأخـرى الطبيعيــة للعلـوم محكمــة علميــة مجالت تصدر املتخصصـة

 .واإلنسانيـة

 أما بالنسبــة األوقات أو باختالف الزمن ال تتغيـر مبرور ثابتـة الطبيعيـة العلوم نتائج إن

 والـذي يكـون اإلنسـاين فهي تتعلق إجـامال بالسـلوك واإلنسانيـة االجتامعيـة العلوم لظواهر

 يتغيـر حسـب وقد معقد اإلنساين ، فالسلوك وباختالف الظروف نالزم للتغيـر مبرور عرضـة

 .ورغباته  وميوله واتجاهاته اإلنسان حاجات

 دراسـته الباحـث عنـد التـي تواجـه الصـعوبات مـن العديـد هناك ، فإن ًوبناء عىل ذلك

  )1( منها  االجتامعيـة للعلوم

  ة باإلنـســانمـثــل ـهــذه الـظــواهر مرتبـطـــ ذـلــك ان تعقـيــد الـظــواهر االجتامعـيــة - أ

ــد ــذي يـع ــات واـل ــور الدراـس ــة مـح ـــة االجتامعـي ــاز الطبيـع ــد ومتـت ـــة بالتعقـي   البرشـي

  والسياسيــــة وذلـــك واالجتامعيــــة االقتصاديــــة املتغـــريات مـــن وتأثرهـــا بالعديـــد

  ال يعنــي استحالـــة هــذا ، ولكــن املعقــد الســلوك هــذا يحكــم نظــام وجــود لعــدم

                                                 
 أحمد حسني الرفاعي ، مناهج البحث العلمي ، تطبيقات ادرايـة واقتصاديـة عامن دار وائل للطباعـة والـنرش ( 1 )
  24 ، ص 1998
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والعوامـل  بالظواهر التامـة بقدر ما يتطلب املعرفـة واألبحاث االجتامعيـة إجراء الدراسات

 . املحيطـة

 وخاصــة االجتامعيـة يف الدراساتً يبدو جليا وهذا التأثـر بامليول واألهواء والعواطف - ب

 لو طلب من ، فمثالً املحيطة البيئـة من الباحث عىل التجرد مقدرة لعدم يف األمور اإلدارية

 ذلـك مـع يف اإلنتاجية لتعاطفـه لبالغ من عمره الستني غبل عامل قد إنتاجية باحث دراسـة

يف  تشـك األهواء والعواطـف قـد هذه إىل العمل ، ومثل يف السن وحاجته الشخص الطاعن

 . الدراسات هذه عن الناجمـة والتعميامت صحـة النتائج

 عـن عـــدم وهـذا نـاجم الطرق املخربيــة استخدام االجتامعيـة الدراسات عدم مقدرة -ج

للضـبط  ظـــروف قابلــة تحت طـويلـة لفتـرة الباحث عىل حصـر ظاهـرة الدراسـة قدرةم

 العديـد إىل أن هنـاك املهم اإلشارة من ولكن .األساسيـة  يف العلوم كام هو حاصل والرقابـة

الحـال  كـام هـو التي تطبق وبشكـل كبيـر علمي الطرق املخربيـة االجتامعيـة األبحاث من

  . النفس والرتبيـة البرشي وعلم كالسلو يف دراسات

 مـن عىل عينــة االجتامعيـة تعتمد الدراسات معظم النتائج ألن تعميم  عـدم إمكانية– د 

 الدارســة إصدار التعميامت عىل نتـائج عند وبالتايل وجب تحري الحذر والحيطـة املجتمع

املجتمـع والحصـول نفس  من أخرى عينـة باستخدام إجراء نفس التجربـة احتامليـة لوجود

 . مغايـرة نتائج عىل
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 ل الثاين الفصـ
 تصميم البحـــث العلمي 
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 البحث العلمي  تصميم

 
 . البحـث دوريـة تصميم - 

 . البحث منهـج  تحـديد- 

 . القياس أدوات تصميم - 

 . املعلومات جمع أداة  اختبـار- 

 . مصادر املعلومات تحديد -

 . املعلومات يف جمع املكتبـة استخدام -
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 البحث العــلمي تصميم

 املعلومـات جمـع للبحث وخطـة اإلطار العام البحث العلمي بوضع تصميم تتعلق عمليـة

 -: التاليـة البحث العلمي الجوانب ويشمـل تصميم وتفسيـرها أجل تحليلها من

 البحث  تصميم دوريـة .1

 .البحث  تحديد منهج .2

 أدوات القياس  تصميم .3

  املعلومات جمع اختيار طرق .4

 . ادر املعلوماتمص تحديد .5

  بالتفصيل الجوانب هذه رشح  وسوف نتناول فيام ييل

 البحث  دوريـة تصميم .1

أو  واحـدة البحث وهل سيجري البحث مــرة تكرار الجانب يقرر الباحث عمليـة يف هذا

 واحـدة البحـث عـىل أسـاس تصـميم ملـرة عىل أساس دوري أي هـل سـيكون متعددة مرات

Cross - Sectional Design املستمــر البحـث  عـىل أسـاس تصـميمأو Longitudinal 

Design املجموعــة عـىل أسـاس مستمــر ، هـل سـيتبع بحثــه يكـون قرر الباحث ان وإذا 

 Equivalent Groups املتكافئتني املجموعتني أو تصميم One –Group Design الواحدة

Design . 
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 هـذا مـن الثـامن  الفصـليف املفصـل بـالرشح التجريبيــة التصـاميم وسوف نتناول هذه

 .الكتاب 

 البحث  منهج تحديد .2

أو  الظاهــرة الباحـث يف معالجــة طريقــة البحـث أي تحديـد مـنهج بتحديد املقصـود

 يف بـعـض الـتـاريخي اـملـنهج الباـحـث باـسـتخدام يـقـوم فـقـد.  للدراـســة الخاضـعــة املوـضـوع

 وعناصــر العينــة تمفردا خصائص لوصف الوصفي املنهج باستخدام يقوم أو قد الدراسات

 إجراء التجـارب عىل أساس القائم التجربيي يختار الباحث املنهج أو قد البحث قيد املوضوع

 .العلمي  يف البحث املعروفـة املناهج من ذلك أو غيـر

 القياس أدوات تصميم .3

 يف املختـربات واملعدات كاألجهزة متوفـرة للباحث الطبيعـية القياس يف العلوم أدوات أن

اسـتخدامها  يـتم أدوات فهنـاك واإلنسـانية االجتامعيـة أما يف العلوم يف نتائجها  دقيقـةوهي

يف  واملـعـدات ـكـاألجهزة يف نتائجـهـا دقيـقــة ، إال أنـهـا ليـسـت واالتجاـهـات لقـيـاس املتـغـريات

 . املختربات

 بدرجــة تتمتـع واإلنسانيــة االجتامعيــة القيـاس يف العلـوم فـأدوات ذلـك من وبالرغم

 األسئلـة تغطيـة ومدى األسئلـة وضع كأسلوب معينـة عىل معطيات تعتمد الثقـة من ـةعالي

أرادت فعـال  أو العبـارات األسئلــة ، وهـل تقـيس هـذه قياسـه املراد للموضوع أو العبارات

 . قياسه

 مـن يف القيـاس يف البحـوث التـي تسـتخدم األدوات من العديد ان هناك
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  )1(  أهمها

  Likret Scaleمقياس ليكرت  .1

يتكون مقياس ليكرت من عدد من العبارات التقديرية فيام يتعلـق باتجـاه معـني حيـث 

ويشـري . يطلب من املبحوث اإلشارة إىل درجة موافقته أو عدم موافقته عـىل هـذه العبـارات

 -:املبحوث عادة إىل اختيار واحد من بني خمسة اختيارات متدرجة عىل النحو التايل

 ال أوافق بشدة   ال أوافق   متأكد  افقأو  أوافق بشدة

   "5"        "4"      "3"        "2"          "1"  

ـاط أو درـجـات إىل ـهـذه  ـا نـقـوم بإعـطـاء نـق ـتمكن ـمـن قـيـاس االتـجـاه، فإنـن ـدما ـن وعـن

إىل إجابة أوافق بشـدة يف  " 5" ، بحيث تعطى الدرجة  " 5" إىل  " 1" االختيارات تتدرج من 

كـأن تـنص العبـارة عـىل أن الخدمـة التـي " ات املواتية لالتجاه موضوع الدراسة حالة العبار

إىل اإلجابة ال أوافق  " 1" وبطبيعة الحال تعطى الدرجة " . تقدمها الرشكة إىل العمالء جيدة 

 .بشدة يف حالة العبارات املواتية أيضا

 نقـول مـثال أن سـاعات كـان" أما بالنسبة للعبارات غري املواتية التجاه موضوع الدراسـة 

بينام إجابة ال أوافق  " 1" ، فان إجابة أوافق بشدة تعطى الدرجة " عمل العرض غري مناسبة 

  " . 5" بشدة تعطى الدرجة 

                                                 
 332 ص 2005لعامـة ، مفاهيم ومامرسات عامن دار زهران للطباعـة والنرش  محفوظ أحمد جودة العالقات ا( 1 )

-328  
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والجزء التايل من االسـتبيان يبـني اسـتخدام مقيـاس ليكـرت لقيـاس جـزء مـن اتجاهـات 

 : املوظفني نحو العمل

أوافق  العبارة

 جدا

غري  أوافق

 أكدمت

ال أوافق  ال أوافق

 بشدة

       اشعر بالسعادة أثناء أدايئ لعميل-1

       كثريا ما أتثاقل يف الذهاب إىل عميل- 2

       لدي انتامء كبري إىل عميل-3

ـوم -4 ـدما أـق ـأنني أحقــق ذايت عـن اشــعر ـب

 بعميل

     

      اعترب عميل هو مصدر رزق فقط -5

 ممكـن يطلب مني تحقيـق أهـداف غـري-6

 تحقيقها

     

ـة -7 ـنحت فرـص ـيل إذا ـس ـرتك عـم ـتعد ـل مـس

 افضل

     

ـأنني اعمــل يف -8 افتخــر أمــام أصــدقايئ ـب

 الرشكة

     

      انظر انتهاء الدوام بفارغ الصرب-9

       ال اترك مكتبي إال بعد إنجاز أعاميل-10
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واتية تتم يف جـداول تنشـأ عبارات مواتية أو غري م ان عملية تحليل اإلجابات وتقسيمها إىل

 .خصيصا ألجل هذا الغرض

 :وميكن تلخيص إجراءات عمل مقياس ليكرت تعىل الوجه التايل 

يقوم الباحـث بأعـداد مجموعـة كبـرية مـن العبـارات تتعلـق باتجاهـات وانطباعـات  -1

 .األفراد نحو أي موضوع أو ظاهرة 

ابـاتهم املتدرجـة مـن تقدم هذه العبارات إىل عينة تجريبية ويطلـب منـه تحديـد إج -2

 .أوافق بشدة إىل ال أوافق بشدة يف كل عبارة وتفحص نتائج اختبارات هذه العينات 

 .يتم توزيع االستبانة عىل العينة املختارة وتجميعها بعد تعبئتها من قبل املبحوثني -3

يتم ترميـز إجابـات االسـتبيانات وإدخـال املعلومـات املتعلقـة بعبـارات االسـتبانة يف  -4

 .خاصة بذلك جداول 

لكل عبـارة مـن العبـارات مـع األخـذ بعـني  " 5" إىل " 1"تعطى درجات أو نقاط من  -5

 .االعتبار اختالف طريقة معاملة العبارات املواتية والعبارات غري املواتية 

 ميـكــــن جـمــــع درـجــــات العـبــــارات لـكــــل مبـحــــوث ومقارـنــــة املجـمــــوع  -6

ــثال  ــدينا ـم ــان ـل ــإذا ـك ــدرجات، ـف ــد األقىص لـل ــع الـح ــد األقىص"  20" ـم ــان الـح ــارة ـف  عـب

 مـثال  " 80"ولـو افرتضـنا ان مجمـوع درجـات أحـد املبحـوثني كـان  . X 5= 100 20 للـدرجات 
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مجمـوع  و موضوع البحث مقارنة مع شخص أخـرفان معنى ذلك ان اتجاهاته اكرث إيجابية نح

  " .35"درجاته 

املتوسـط الحسـايب يتم إجراء تحليالت لكـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة واسـتخراج  -7

واالنحراف املعياري واملقاييس اإلحصائية املرغوبة ، كـام يـتم عمـل تحلـيالت لكـل متغـري مـن 

 .املتغريات، كذلك استخراج معامل االرتباط ومعامل التحديد والعالقات بني املتغريات

 Semantic Differential Scale مقياس فروق املعاين -2

و آخرون حيث يستخدم املقياس بكرثة يف دراسـة  charles Osgoodقام بتطوير هذا املقياس 

 .االتجاهات سواء ازاء الرشكة أو ادراتها او منتجاتها

يتكون املقياس من عدد من الكلامت او الجمل املتقابلة حيث يكون لكـل كلمـه او جملـة 

لـرفض، أقىص درجـات ا سبع درجات من اإلجابات املحتملة ترتاوح من أقىص درجات التأييد إىل

املبحوث ان يقوم بالتأشري عىل الدرجـة  يطلب من.ال يعطى أي أوصاف لهذه الدرجات السبعة 

 اىل اإلجابـة الغـري " 1"  حيـث تخصـص الدرجـة " 7 -1" التي يوافق عليهـا والتـي تـرتاوح بـني 

 Favorableلإلجابة املواتية " 7" بينام تخصص الدرجة  Unfavorableمواتية 

 :ىل كيفية تصميم قياس فروق املعاين وفيام ييل مثال ع
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 خدمة رسيعة 7 6 5 4 3 2 1 خدمة بطيئة

ساعات العمل غري 

 مناسبة

ساعات العمل  - - - - - - -

 مناسبة

مدخل الرشكة غري 

 الئق

مدخل الرشكة  - - - - - - -

 الئق

معاملة املوظفني غري 

 لطيفة

معاملة  - - -- - - - -

املوظفني 

 لطيفة

الرشكة غري سياسة 

 عادلة

سياسة الرشكة  - - - - -- - -

 عادلة

اإلدارة غري مهتمة 

 باآلخرين

اإلدارة  - - ---- -- -- - -

 باآلخرين

خدمة ما بعد البيع 

 سيئة

خدمة ما بعد  - -  - - - -

 البيع جيدة

 Aggregateوميكن تحليل النتـائج يف املقيـاس فـروق املعـاين مـن خـالل تحليـل املجمـوع

Analysis  حيث يقوم الباحث بجمع الدرجات املؤرش عليها لكل فـرد مـن أفـراد العينـة ، وقـد

 .تتم مقارنة املجموع الكيل لدرجات فرد معني مع املجموع الكيل لدرجات األفراد اآلخرين 
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  اختيار أداة جمع املعلومات- 4

وهنـاك . ث يقوم الباحث باختيار أداة جمع املعلومات التي تناسب طبيعة وموضوع البحـ

العديد من أدوات جمع املعلومات التي يحتاجها الباحث يف دراسة، فهنـاك املالحظـة واملقابلـة 

واالستبانة واألسـاليب االسـقاطية ، وسـنتأول بـالرشح هـذه األدوات بشـكل مفصـل يف الفصـل 

 .الخامس من هذا الكتاب 

كـل أداة مزاياهـا ليس هنالك طريقـة أو أداة لجمـع املعلومـات افضـل مـن أخـرى إذ أن ل

وعيوبها، ولكن قد تكون أداة معينة مناسـبة لالسـتخدام اكـرث مـن أخـرى يف موضـوع معـني او 

وعـىل الـرغم مـن ان االسـتبانة تعتـرب اكـرث أدوات جمـع املعلومـات اسـتخداما يف .بحث محدد

 .واع البحوثل األوقات ويف جميع أنالعلوم االجتامعية واإلنسانية ، اال أنها ال تعترب األفضل يف ك

  تحديد مصادر املعلومات-5

 :تنقسم مصادر جمع املعلومات اىل نوعني أساسني 

 Secondary Resourcesاملصادر الثانوية : أوال 

وهي التـي تحتـوي عـىل البيانـات  املصادر الخارجية: وتنقسم هذه املصادر إىل نوعني هام 

منظامت ، أجهزة حكومية ، جامعات " سلفا بوساطة جهات أخرى . التي يتم تجميعها وتبويبها 

 ). ، بنوك، مراكز علمية ، املنافسني، الصحف واملجالت، الغرف التجارية 

 أـمــا املـصــادر الداخلـيــة فتـكــون مـتــوافرة ـلــدى املنظـمــة ـمــن قـبــل ، مـثــل البياـنــات

ــع  ــالعمالء او املـــوردين ،وتقـــارير رجـــال البـي   املستخلصـــة مـــن الســـجالت الخاصـــة ـب
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 .البيعية ،وهذه البيانات عادة ما تكون منشورة  حوث السابقة ،واإلحصائياتتاملكتبية ،الب

 :اما من حيث خصائص وأهمية املصادر الثانوية فتكمن يف االيت

 .البساطة والسهولة ، تبدأ قبل تجميع البيانات األولية  - أ

تزوـيـد الباـحـث باألفـكـار املبدئـيـة،حيث تعـتـرب أوىل خـطـوات دراـسـة املـشـكلة مـحـل  - ب

 .البحث

 . انخفاض التكلفة -ج

 . إمكانية استخدامها لدراسة مشكلة تسويقية معينة تفيد يف حالة تقديم سلعة جديدة -د

 . تفيد يف تعريف املشكلة محل البحث وتحديدها بصورة جيدة -ه

 :أما من حيث جوانب الضعف يف املصادر الثانوية فيمكن تلخيصها كام ييل

ألوقات خاصة يف بعـض الـدول الناميـة التـي تضـع قد ال تكون البيانات متحة يف كل ا - أ

 .الكثري من العراقيل حول الترصيح بالحصول عىل البيانات

 .صعوبة التأكد من مدى صدق او صحة وثبات البيانات الثانوية  - ب

 . احتامل تعرض هذه البيانات للتشويش-ج

 . قد تكون هذه البيانات غري كافية -د
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 Primary Resources  املصادر االولية-:ثانيا 

يقوم الباحث من خالل هذه املصادر بجمع املعلومـات مـن املبحـوثني ألغـراض البحـث الـذي 

 يجريه، وبناء عليه فهي بيانـات غـري مطبوعـة وغـري منشـورة ، كـام انهـا ليسـت جـاهزة ، وبـذلك

 ةفـان الباـحـث يقـوم بنفـسـه بتجميعهـا ـمـن ـخـالل االتصـال ـبـاآلخرين سـواء باملالحـظـة أو املقابـلـ

 .أو باالستبيان

 :ومن أهم أنواع البيانات األولية 

البيانات الدميوغرافية او االجتامعية واالقتصادية ،كالبيانات املتعلقة باملسـتوى التعليمـي،  -1

وهـذه البيانـات .. الجـنس ، العمـر ن الـدخل ،املسـتوى االجتامعـي  الوظيفة ن الحالة االجتامعيـة

 . البيانات التي تتعلق مبارشة مبوضوع البحث الدميوغرافية تستخدم لتحليل وتصنيف

،القيم ، كل ما يتعلق بالشخصية ، النشاطاتالبيانات النفسية ، وتشمل هذه البيانات  -2

 .الرغبات 

البيانات املتعلقة باالتجاهات واآلراء ، فاالتجاه هو درجة امليـل أو التفضـيل ليشء مـا  -3

وهـو محصـلة ملجموعـة مـن األمـور  سـلبي،وهو أمر داخيل حيث قد يكون االتجاه إيجـايب او 

أما اآلراء فهـي التعبـري .قيم واألفكار واملفاهيم والدوافعتشمل الشخصية والعادات والتقاليد وال

 .اللفظي عن االتجاهات او هي الجانب الظاهر من االتجاهات

ـاه  -4 ـة ، واالنتـب ـاه واملعرـف ـة باالنتـب ـات املتعلـق ـه Awarenessالبياـن  يشــري اىل مــا يعرـف

ـان  ـلعة، ومـك ـك الـس ـل ذـل ـواهر ،مـث ـور أو الـظ ـبعض األـم ـبة ـل ـوث بالنـس ـه املبـح ـا ال يعرـف  وـم

  تواجـــدها ، وســـعرها وجودتهـــا وصـــنفها،ويجب زيـــادة جـــذب انتبـــاه النـــاس نحـــو 
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الـسـلعة الـتـي تـطـرح ألول ـمـرة يف األـسـواق ، وبـعـد ذـلـك ـتـتم عملـيـة مـعـرفتهم ـعـن الـسـلعة 

 .ومواصفاتها

والنوايـا والسلوك،تشـري الـدوافع إىل الحاجـة أو الرغبـة أو البيانات املتعلقة بالدوافع  -5

أمـا النوايـا فتشـري اىل السـلوك املسـتقبيل . النتابه ،وهي ترحك وتوجه سلوك اإلنسان وترصفاته

إمـا بالنسـبة للسـلوك فهـو . معلومـات عنـه واملخطط له، والذي ينبغي ان تقوم بجمع املتوقع

 .لتسويق مثال فان السلوك يعني الرشاء واالستخداميتعلق مبا يفعله األفراد، ففي مجال ا

 استخدام املكتبة يف جمع املعلومات -6

تؤدي املكتبات دورا أساسيا يف خدمة الباحث من حيث املصادر املتوفرة فيهـا،وال يسـتطيع 

اي باحث أجامال أن يقوم بإجراء بحثه اال باالستعانة باملصـادر املوجـودة يف املكتبـة سـواء كـان 

 .امة ام مكتبة الجامعة ام مكتبة تابعة للوزارة أو ملؤسسة عامةمكتبة ع

جـدا وخاصـة يف ظـل اتبـاع املكتبـات طـرق  ان البحث عن مصدر او كتاب يف املكتبة سهل

وهنـاك عـدة . تصنيف او ترتيب الكتب ذات الصلة باملوضوع يف نفس املكان عـىل رف املكتبـة

كرثها استخداما تصنيف ديوي الـعرشي والـذي انظمة لتصنيف الكتب واملصادر من اشهرها و أ

األعامل العامة،الفلسفة ، الديانات ، العلوم االجتامعية : صنف الكتب إىل مجاالت رئيسية عرشة

 .،اللغات ، العلوم البحتة ،العلوم التطبيقية ،الفنون ،اآلداب ، التاريخ
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ل قسـم اىل عرشة ويقسم كل مجال من هذه املجاالت إىل عرشة أقسام ، وكـذلك يقسـم كـ

 .فروع يف املعرفة اإلنسانية

اىل عدد من الخصـائص التـي ينبغـي توفرهـا يف نظـام التصـنيف  " 16" ويشري هاين العمد 

 :الجيد

 .ان يكون نظام التصنيف شامال لجميع املعارف البرشية :الشمولية  -1

وقـد يجب ان يشتمل نظام التصنيف عىل رموز معينة تقـوم مقـام األلفـاظ، :الرتقيم  -2

 .يكون الرمز رقام أو حرفا أو مختلطا من أرقام وحروف و إشارات

حـتـى ميكـنـه اـسـتيعاب موـضـوعات ويـجـب ان يـكـون نـظـام التـصـنيف مرـنـا :املروـنـة  -3

 .جديدة

عبارة عن قامئة هجائية باأللفاظ املسـتخدمة يف جـداول :  Indexالكشاف أو الفهرس  -4

 .ومقابل كل رمز التصنيف املناسب له . التصنيف 

أي إـصـدار النـظـام يف طبـعـات متالحـقـة تـشـمل التـعـديل :مراجـعـة النـظـام وتحديـثـه -5

 .والحذف واإلضافة بحيث تبقى املعلومات الواردة يف النظام حديثة 

وميكن استخدام الفهارس املوجودة يف املكتبة الرشاد الباحـث اىل املـواد املكتبيـة املوجـودة 

 .م هذا املؤلف، أو ملوضوع معني أو النارش معنيعىل رف املكتبة سواء ملؤلف معني اذا عرف اس

ــال الحاســـوب يف ــة والتطـــورات األخـــرية يف مـج ــا الحديـث ــد أســـهمت التكنولوجـي  وـق

  ـتــوفري وتـطــوير أـســاليب اـلــدخول اىل املعلوـمــات الـتــي يرـيــد الباـحــث الوـصــول إليـهــا

ـات ـالل املكتـب ـن ـخ ـة . ـم ـات عاملـي ـبكات مكتـب ـبكتها بـش ـت ـش ـات ربـط ـض املكتـب ـاك بـع  وهـن
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مراكز دولية للبحوث، بحيث ميكن للباحث ان يصل إىل مقتنيات هذه املراكز الدولية للبحوث و

يطبع أو يسجل عىل دسك املعلومات التي لديه أي بحث من البحوث املوجـودة  بسهولة و ألن

وهذا ما سهل كثريا طرق الوصول إىل املعرفة اإلنسـانية  Full Text يف هذه املراكز بالنص الكامل

 . وقت ممكن بأقرص
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 ل الثالث الفصـ
 ـث العلمي خطوات البح
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 العلمي  البحث واتخطـ

 

  اختيـار املشكـلة -

 البحــث مشكـلة وتقييم تحديد -

 البحــث أهداف تحـديـد -

 البحث  أهميـة -

  السابقـة  االطار النظري والدراسات -

 البحث  فرضيات -

  املصطلحات تعريف -

 ريقتها واجراءتهاط وتحديد الدراسـة تصميم -

 ة تقرير البحث كتابـ -
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 البحث العلمي خطـوات

 هـذه للبحث ، أن تشكـل املراحل االساسيـة أساسيـة خطوات ميـر أي بحث علمي بعدة

 الخطــوة أن ننجــز مـن البد أن نقـول بأنه بحيث ال نستطيع بينها فيام متداخلـة الخطوات

 البـدء بوضـع الباحـث مـن يـتمكن الثانيـة ، فقـد ةبالخطـو البدء ذلك نستطيع وبعد األوىل

مصـادر  مـن السابقــة الدراسـات املعلومات عن يبدا بجمع وبنفس الوقت االستبيان أسئلـة

 هـذه لتسلسـلً عامـاً اطـارا هنـاك ، فـأن ذلـك مـن وعـىل الـرغم أنه ،إال يف املكتبـة محددة

أن  قبـل ويفرسهـا املعلومـاتأن يحلـل  يستطيع الباحث لن أن فيه ، فمام ال شك الخطوات

 بتحليـل يقـوم أن بعـد إال أو توصيــة إىل أي نتيجــة الوصـول يسـتطيع بجمعهـا ولـن يقوم

 . املعلومات املجمعـة

 -:مبا ييل  ايجاز خطوات البحث العلمي وميكن

 -:الدراسـة  أو موضوع اختيار املشكـلة .1

عـن  املجـال عبـارة يف هـذا ةتخطـر ببال الباحث ، فاملشكـل معينـة يبدا البحث مبشكلـة

 البحث؟  أو موضوع مشكلـة تأيت فكـرة أين من!!  الباحث ولكن تثيـر اهتامم غامضـة حالـة

  )1( :كام ييل  تحديدها البحث ميكن للحصول عىل مشكـلة مصادر عديدة هناك يف الواقع

 

                                                 
 2005 عبد الرحمن عدس ، كايد عبد الحق ، البحث العلمي ، مفهومه وأدواته وأسـاليبه ، عـامن ، دار الفكــر ( 1 )
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التـي  لصـعوباتاملواقـف وا ًعـددا مـن اليوميــة يف حياتـه اإلنسان يواجه العمليـة الخبـرة . أ

مـا  املواقـف ورسعـان بهـذه يهتمـون ال بهـذه الناس ال يهتمـون بعض تتطلب حلوالً ولكن

 .واملواقف  الصعوبات معها ، فتختفي هذه يتكيفون

ودوافعهـا  أسـبابها وفحص وسؤال عن نقد املواقف وقفـة هذه من وقف اإلنسان أما إذا

فالطالـب يف  تسـتحق الدراســة قــةحقي مشـكالت فيهـا يجـد فأنـه تجاهلهـا وشعـر بالقلق

 مشـكالت أمـام نفسـه ويجـد مواقف متعـددة ، يواجه واملوظف يف عمله أو كليته مدرستـة

 . تستحق الدراسـة

بهـا هـي  التـي نقـوم والنشـاطات وخرباتنـا القول ان حياتنـا العمليــة هنا نستطيع  من

،  والحـامس لـدينا ساسيــةوالح توفــر عناصــر النقـد برشط املصدر الذي يزودنا باملشكالت

،  املشـكالت والعوامل التي تؤدي إىل هذه يف التعرف عىل األسباب والرغبـة وتوفـر الدافعيـة

املواقـف وحساسـيتنا تجاههـا هـي التـي  هـذه بأهميــة فاملواقف الني نواجههـا ، وشـعورنا

 .للدراسـة  صالحـة إىل مشكالت تحولها

ــا ودراســـاتنا دًكثــــريا مـــا نجـــ :والدراســـات  القـــراءات . ب  ال مواقـــف كثيــــرة يف قراءتـن

 اليـنـــا بـعـــض القـضـــايا تـقـــدم ـمـــا نـجـــدً وكثـيــــرا فهمـهـــا أو تفسـيــــرها  نـســـتطيع

ــدم دون صحيحــــة كمســـلامت  ــا أن يـق ــب عليـه ــل الكاـت ــد أي دلـي ــا ، فـق  ًنقـــرأ كتـب

 روايــة عـن صحــة أو نتسـاءل فيـه مطروحــة يف حقيقــة ًرأيـا غامضـا أو نشـك فيـه  نجد

ــذا  ــا أن ـه ــن ـم ــددا ـم ــا ـع ــار أمامـن ــاب اـث ــكالت ًالكـت ــف أو املـش ــد املواـق ــتم ، ـق   نـه
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 ما أو اثبات خطأ فكـرة اثبات ونحاول املواقف فنحاول الوصول إىل حقيقـة هذه أو بعضها بامرها

 .صحتها 

التـي  املواقـف ، امـا القـراءات هـذه عـن هي التي تكشـف ان القراءات ان تؤكد املهم ومن

 .املواقف هذه عن مثل ا ال تكشففأنه تاملعلوما تهدف إىل حفظ

يف  والبـاحثون أو الكليات الطالب يف الجامعات ًكثريا ما يلجأ: واألبحاث السابقـة  الدراسات . ت

يف  ويناقشونها ويبحثون عليها ، يطلعون السابقـة إىل األبحاث والدراسات مختلف املجاالت

 الدراسـات حيـث تعتبــر هـذه مهمما تثيــر اهـتام إىل املشكلـة أجـل التوصل من نتائجها

ًواألبحاث مصدرا هاما يزود  . تستحق الدراسـة مبشكالت الباحثني ً

 املوضـوع سـواء مـن عـىل تغطيــة الشخصيـة قدرته االعتبار يأخذ بعني وينبغي عىل الباحث أن

توـفــر  االعتـبـار ـمـدى بـعـني يأـخـذ ، ـكـام ينبـغـي أن الـنـواحي العلمـيــة أو ـمـن الـنـواحي الفنـيــة

ألجـراء  املاليــة واملخصصـات توفـر اإلمكانات مدى وكذلك لبحثه الرضوريـة علومات واملراجعامل

 .البحث 

 البحث  مشكلـة وتقييم تحديد .2

ـــوم ـــد يـق ـــث بـع ـــوع الباـح ـــار موـض ــــة اختـب ـــد املشكـل ـــث بتحدـي ـــاد البـح  ابـع

ــة ـاك وزواياهــا  املشكـل ـق بنطــاق املوضــوع حــدود ، فهـن ـدما يقتصـــر البحــث  تتعـل  عـن

ـط ـىل فـق ـديرينـع ـات  اـمل ـي الجامـع ـاك يف الشـــركة خريـج ـدود ، وهـن ــة ـح ـق زمانـي  تتعـل

  معنـيـــة اـملــايل لرشـكـــة البـحــث ـعــىل التحلـيــل يقتـصـــر ـكــأن معنـيـــة زمنـيـــة  بفـتـــرة
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 عىل الحـدود البحث وتقرصه توجه مكانيـة ًأيضا حدود مثالً وهناك 2002 -1992 من للفتـرة

 . معنيـة  عىل منطقـةيقتصـر البحث ، كأن باملكان املتعلقـة

عـىل  عمــل الباحـث وتجعلــه يركـز ًجـدا ألنهـا توجـه هامــة املشكلـة تحديد وعمليـة

 ال يضـيع وأن فقـط املحـددة املشكلــة عـن املعلومات بجمع ويقوم فقط املحددة املشكلـة

 التـي قـد الرباقــة بعض العناوين البحث ، وهناك ال تتعلق مبوضوع معلومات يف جمع وقته

 يتم إذا مل وإمكانياته قدراته أكبـر من تكون بعمل الباحث اال أنها قد ع الباحث وتغريهتخد

 . تحديدها

موضـوعي  بعمـل تقيـيم عىل الباحث أن يقـوم البحث فأن مشكلـة حيث تقييم أما من

 اجـامالً قواعـد وهنـاك واألوقـات واألمـوال الجهـود تقديــر من البحث ليك يتمكن ملشكـلة

 - : )1( البحث  مشكـلة أثناء تقييم عاتهايجب مرا محددة

ـحــول  فرـضـيات صياـغــة وـهـذا يعـنـي امكانـيــة :للبـحـث  قابـلــة املشكـلــة ان تـكـون .1

كـبعض  فيهـا التـي ال ميكـن الخـوض واملسـلامت بعض الحقائق ، فهناك واختبار صحتها الدراسـة

أو  أمـور عقائديــة مـن وغيــر ذلـك الخـالق ووجـود بالقضـاء والقـدر املتعلقــة األمور الدينيــة

 املتغـريات بـني العالقات فمعظم مختلفـة واالقتصاديـة االداريـة الحال يف العلوم ، ولكن فلسفيـة

 . معنويتها واختبار مدى صياغتها عىل شكـل فرضيات ميكن االقتصاديـة

                                                 
  64-63 أحمد حسني الرفاعي ، املرجع السابق ، ص ( 1 )
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 قـدر االمكـان صيل الدراسـة قيـد املوضوع أن يكون مبعنى: البحث  يف مشكلـة  االصالـة .2

ًبحثا ، وتكرارا ألعامل اآلخـرين أشبع قد ال يكون وأن أحد يتطرق إليه ومل ال يعنـي  هـذا ، ولكـن ً

 بطريقــة املوضـوع اصالــة تكـون ، فقـد آخـرون مبثلـه قـام بحثـي قـد الخـوض يف مرشوع عدم

 .أو االحصائيـة التحليليـة جـةاملعال

 يف تـونس ، ويقـوم الهـيكيل حالتصـحي باحث باستعراض لـربامج يقوم املثال قد فعىل سبيل 

حــول  باحـث بـإجراء دراســة يقـوم قـد ، أو األردن حـول يف نفس املوضوع آلخـر بالكتابـة

بعمـل نفـس  ، ويقـوم آخــر ميدانيـة عن طريق دراسـة السوق املايل أسعار أسهم محددات

 . وتحليلها املنشورة عن طريق الحصول عىل البيانات الدراسـة

 ، وـهـذاوالتخصصـيــة والزمنـيــة املالـيــةالباـحـث  إمكاـنـات ـضـمن الدراـســة ان تـكـون .3

،  وخربتـه مؤهالتـه مـع الذي يـتالءم الدراسـة ًرضوري جدا إذ يجب عىل الباحث اختيار موضوع

 . إلنهاء املرشوع الالزم والتمويل الوقت ويتوفـر لديه

 ، بحـيـــث يتـســـاءل الباـحـــث يف ذـهـــن البـحـــث متبـلـــورة مشـكــــلة ان تـكـــون .4

ــث   ـــةالباـح ـــل مشكـل ـــة ـه ــث واسـع ــا البـح ــعب بحثـه ـــرة ويـص ـــة يف فـت ـــولة زمنـي  معـق

ـــة ؟  ـــل املشكـل ــددة وـه ــن مـح ــيطا ـم ــزءا بـس ــاول إال ـج ــدا وال تتـن ًـج ً ـــرة ً ـــة الظاـه  الكلـي

 ، متغرياتـهــا حـيــث ـعــدد ـمــن واسـعـــة الباـحــث إىل تـنــاول مشـكـــلة ًفغالـبــا ـمــا يطـمــح ؟ 

ـام ي ــرا ، ـم ـدا كبـي ـا وجـه ـب وقـت ـذي يتطـل ــر اـل ً األـم ً ـعً ــل جـم ـا جـع ـا بياناتـه ـالغ وتحليلـه ـرا ـب   ًأـم

 



 أساليب البحث العلمي

 56 

 تفسيــر خاللــه يحـاول مـن عىل متغيـر واحد بحثـه مشكلـة يقتصـر الباحث قد ، أو الصعوبـة

 . واحد متغيـر أكثـر من يف حصولها ساهم ظاهـرة

 : أهداف البحث تحديد .3

سـاؤل أجـاب عـىل الت قـد يكـون بـذلك فأنه أهداف بحثـه الباحث بتوضيح يقوم عندما

ًموضوعيا ومكانيـا  ويحددها يختار الباحث املشكلـة أن ،فبعد املتعلق يف سبب إجراء البحث ً

 الدراســة مساهمــة مـدى وكـذلك بالدراســة سبب قيامـه يحدد ان من ال بد ، فأنهً وزمانيا

 .والعلم يف املعرفـة تي يجريهاال

 -: صحيحـة يف أهداف البحث حتى تكون ينبغي توفرها رشوط وهناك

 بلغــة تكون وان واضحـة األهداف وكلامتها طريقـة صياغـة تكون أن:  الوضوح .1

 .القارئ  يفهمها بسيطـة

 .للقياس  قابل تحققها مدى أن يكون: للقياس  القابليـة .2

 واـملـال والجهـد االعتبـار الوقـت األـخـذ بعـني بعـد تحقيقهـا ممكـن: الواقعيــة  .3

 .البحث  املخصص الجراء

ال  وأن وال لبس وال غمـوض فيهـا بدقـة األهداف محددة كونأي أن ت: التحديد  .4

 .معنى  تحتمل أكثـر من

 عنه  وليس بعيدة باملوضوع األهداف متعلقـة أن تكون: باملوضوع  الصلـة .5
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 -:البحث  أهميـة .4

 الباحـث يقـوم ، وبالتـايل فـأن إجـراء الدراســة مـربرات البحـث هـو باهميـة املقصـود 

البحـث  وفعاليــة بجـدوى اآلخرين حتى يقنع وذلك ث الذي يجريهالبح أهميـة باستعراض

  )1( البح أهميـة لصياغـة أساسيان محوران

 ما الـذي سيضـيفه )االكادمييـة  ( العلميـة الناحيـة البحث من أهميـة:  املحور األول –أ 

 .البحث إىل الجانب العلمي 

 املشكلــة أي هل ) التطبيقيـة ( يـةالعمل الناحيـة البحث من أهميـة: املحـور الثاين  -ب

 أو للمجتمـع التي يعمل بها للمنظمـة بالنسبـة مفيدة الباحث سوف تكون لها التي يتصدى

 . فيه الذي يعيش

 أحساسـه ًأساسـا مـن مـدى نابعــة البحـث تكـون أهميــة الباحث عىل صياغــة وقدرة

الباحـث  البحث عـىل قـدرة ةألهميـ املثىل الصياغـة البحث إذ تتوقف مشكلـة مع وتفاعلـه

 . بجـوانب املشكلـة املامـه عىل التعبيـر ومدى

 -: السابقـة االطار النظري للبحث والدراسات .5

ـود ـث وـج ـب البـح ــة يتطـل ــة خلفـي ــة علمـي ـث ومعرـف ـدى الباـح ــة ـل ــة واسـع  مبشكـل

ــا  ــك البـحــث وأبعادـه ــى يـســتطيع وذـل ـــه الباـحــث ان يواـصــل حـت ــزه بحـث  ، أن وينـج

ـكالت  ـأيتيف ا املـش ـث ال ـت ـورة لبـح ــة مبـت ـا الصـل ــة ، وأمـن ـي متصـل ـداد ـه ـبقها وامـت ـا ـس  ـمل

  ، وبالـتــــايل فـمــــن ـعــــىل ـمــــا يـســــبقها تبـنــــى علـمــــي ـفــــالعلوم تـقــــدم ـمــــن 

                                                 
 76 ،ص 2002الدليل التطبيقي للباحثني ، عامن دار وائل للنشـر : ح الصرييف ، البحث العلمي  محمد عبد الفتا( 1 )
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 مـدى لبيـان وذلـك ) Theoretical Frame work (للبحـث  االطار النظـري وضع الرضوري

 إىل املعرفــة اإلضافــة مدى عن القارئ مبعلومات االطار النظري ولتزويد مع املشكلـة ترابط

 .الباحث  بها التي يقوم الدراسـة الذي أوجدته

 بالخلفيــة علـم عـىل ان يكـون الباحث يتطلب من معني اجراء بحث حـول موضوع إن

 التنظيمـي بحـث حـول الرصاع بـإجراء الباحـث قيام فأن البحث ، وبالتايل ملوضوع النظريـة

التنظيمـي  أسـاليب وأشـكال الرصاع باسـتعراض يقوم وأنً ملام الباحث أن يكون من يتطلب

 . حدته من أو التخفيف مواجهته وطرق واسرتاتيجاته وأسبابه

 السابقــة الدراسـات أي مراجعـة السابقـة ًاستعراضا للدراسات كذلك الدراسـة وتتضمن

الباحـث  فـأن السابقــة ومن خالل الدراسات يف بعض أجزائه أو بحث املوضوع التي تناولت

 . الدراسات السابقـة تلك عن ما مييز دراسته توضيح من نيتمك

 -:املجال ملا ييل  ألنها تتيح كبيـرة يف البحوث أهميـة السابقـة عىل الدراسات ولالطالع

 . التي سبقته األخرى البحوث عن البحث مميز التأكد ان. 1

 يف الدراســة حـثالبا يويص ، فقد ألخرى يف الدراسات الواردة التوصيات االستفادة من.2

يف مجـال  يويص بإجراء بحوث أخـرى ، قد البنوك يف مجال قطاع بحثه أجرى والذي السابقـة

 .مثالً  الصناعيـة الرشكات
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 اـسـتخدامهم للبـحـوث وكيفيــــة الـسـابقني الـبـاحثني ـعـىل كيفـيــة معالـجــة االطــــالع. 3

 .ألدوات البحث

 عىل البحث قيمـة إضافيــة ، مام يضفي اثراء البحث باقتباسات من البحوث السابقـة. 4

 .املجال  يف هذا

 -:البحث  فرضيات .6

 صـحتها أو عـدم البحث وسوف تثبت ملشكلـة عن حلول مؤقتـة البحث عبارة فرضيات 

 وبـني ) Hypothesis (الفرضـيات  فـرق جـوهري بـني وهنـاك .انجـاز البحـث  عنـد صحتها

    )1( لعساف ا حمد بن يقول صالح ) Assumptions( االفرتاضات

 علميــة خلفيــة مـن ألسئلـة البحث مستمدة محتملـة البحث هي إجابات فرضيات أن

 هـذه وتحليـل معلومـات مـن حولهـا ما يجمع قبولها أو رفضها بواسطـة التحقق من وميكن

 يسـلم يجـب أن البحـث أي مـا بهـا مسـلامت البحـث فاملقصـود ، أما افرتاضـات املعلومات

يف مجـال البحـث وال  العلميــة الحقائق ألنها ال تتعارض مع  والقارئالبحث كال من بصحتها

 .تدلل عىل صحتها  وأدلـة إىل براهني تحتاج

                                                 
  47 ، ص 1995 صالح بن حمد العساف ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيـة ، الرياض مكتبـة العتبيات ( 1 )
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 البحـث فيهـا تـم علميــة عن خالصات فهي عبارة Theories إىل النظريات أما بالنسبـة

تبــر وتع بعـد إثباتهـا يـتم مل التـي الفرضـيات عـن يف ذلـك وهـي تختلـف إثباتها ًسابقا وتم

 الخاضعــة التخمينـات أو فهي الحلول املؤقتـة البحث العلمي ، أما الفرضيـة وليدة النظريـة

 . صحتها أو عدم صحتها الثبات للدراسـة

 البحث  متغريات .7

 املجتمـع فيهـا أفـراد الخصائص التي يشتـرك ) Variables(  متغيـرات بكلمـة املقصـود 

 الثـاين االبتـدايئ وآخــر ، فطـالب الصـف فـرد بني ) Varying( ًوتأخذ قيام متغيـرة االحصايئ

 العلمـي وباملقابـل هنـاك والتحصـيل أو حتى العالمـات حيث الطول أو الوزن من يختلفون

الـثـاين  الـصـف طلـبــة ، حـيـث أن االحـصـايئ املجتـمـع يف أـفـراد ) Constant ( ـخـواص ثابـتــة

 .الصفي  يف نفس املستوى كلهم االبتدايئ

  Independent Variable تقسيم وميكن

 : املتغيـر املستقل  .1

يف  الباحـث ان يـتحكم أراد فـإذا وبنـاء عليـه املتغيـر الذي يؤثــر يف املتغيــر التـابع هو ذلك

 .يسيطـر عىل املتغيـر املستقل  فأنه التابع املتغيـر

 

  
 اء املوظفادالتدريب
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حيـث  مـن عـىل أداء موظـف البيـع أثــره مثالً لـه البيع يعتبـر التدريب عىل فنون فقد

 املتغيـر املستقل هنا يف هـذا العمالء فالتدريب هو أكبـر من ، أو جذب عدد املبيعات حجم

 .املثال 

  Dependent Variable املتغيـر التابع. 2

( ًالتأثيـر طرديـا  ذلك كان سواء املتغيـر الذي يتأثـر باملتغيـر املستقل املتغيـر التابع هو 

 قيمــة كلـام زدات (ً أو عكسـيا)  املتغيــر التـابع قيمــة تزيد لاملتغيـر املستق قيمـة كلام زدات

 تـزداد املتغيــر املسـتقل قيمــة أو كلـام انخفضـت املتغيـر التـابع تنقص قيمـة املتغيـر املستقل

ًالتأثيـر ضعيفا أو متوسطا أو قويا  ذلك يكون كام قد ) املتغيـر التابع قيمـة ً ً.  

  Moderate Variable املتغيـر الوسيط. 3

عـىل  أثـره أجـل معرفــة الباحث من ثانوي يحدده متغيـر مستقل هو املتغيـر الوسيط 

 . والتابع املتغيـر املستقل بني العالقـة

  Control Variable املتغيـر الضابط.4

 بـنفس الوقـت التي تؤثـر عىل ظاهــرة معنيــة املتغريات كافـة الصعب دراسـة من أن 

 بـني التكـافؤ خـالل إيجـاد مـن محـددة أو متغريات باحث بعزل متغيـرال يقوم وبالتايل فقد

 طـالب الصـف ، فاختيـار املتغريات املتغيـر أو تلك لهذا بالنسبـة االحصائيـة املجموعـة أفراد

 الدراســة قيـد املتغـريات الصـفي مـن عـزل املسـتوى الباحـث أراد يعنـي ان الثاين االبتـدايئ

 .الصفي  املستوى ا هوهن وبالتايل فاملتغيـر الضابط
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 -: الفرضيات  صياغـة .5

عـىل أسـس  الفرضـيات ، حيث يعتمد يف بنـاء هـذه ببحثه الباحث ببناء الفرضيات يقوم

 معنيــة عالقــة وجـود عىل توقـع يعتمد أو قد الشخصيـة املنطق أو املالحظات مثل معنيـة

يخلـص  قـد رضـياتالف اختبـار هـذه بيـنهام ، وبعـد عالقــة وجـود يفرتض هـو متغرين بني

 . الدراسـة قيد املتغريات بني عالقـة وجود أو عدم الباحث إىل وجود

 وليسـت القامئــة العلميــة النظريـات مـع منسجمـة تكون وأن البد الجيدة والفرضيات

 . الدراسـة تحت للظاهـرةً تفسريا وتقدم هادفـة تكون ينبغي أن ، كام أنها معها متعارضـة

 .أسياسيتان  طريقتان فهناك الفرضيات ـةصياغ حيث طرق أما من

 -:املباشـرة  الطريقـة .1

 االثبـات أي بصيغــة مباشــرة بطريقــة الباحـث فرضـياته يصوغ الطريقـة حسب هذه

 يصـوغ التـي يضـعها ، وبالتـايل فأنـه الفرضيــة صحــة كبيــرة الباحـث بدرجــة وهنا يتوقع

 عـدم أو تثبـت قبــول الفرضيــة  تـدعمالتـي والرباهـني األدلــة بالبحث عن ويبدا الفرضيـة

 . قبولها

  االحصائيـة الطريقـة .2

ــة ــة الباحــث األســاليب اســتخدام يف حاـل ـار فرضــيات الكمـي  البحــث ،  الختـب

ــه ــوم فأـن ــاع يـق ـــة باتـب ـــة الطريـق ـــة االحصائـي  وحســـب الفرضـــيات يف صياـغ

 H0) ( Null( الصفرـيـــة الباـحــث الفرضـيـــة يـضــع االحصائـيـــة  الطريـقـــة

Hypothesis( ــدم ــىل ـع ــنص ـع ــي ـت ـــة وـجــود والـت ــني عالـق ــريين ـب ــد املتـغ   قـي
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والتـي )  HA ) ( Alternative Hypothesis( البديلــة  الفرضيــة يضـع أنـه كـام الدراســة

 . الدراسـة قيد املتغريين بني عالقـة عىل العكس أي عىل وجود تنص

الباحـث يصــل إىل  أنفـ الصفريــة قبـول الفرضيــة االحصايئ التحليل نتيجـة كانت فإذا

رفـض  االحصـايئ التحليـل نتيجــة ، أمـا إذا كانـت املتغـريين بـني عالقــة ال يوجد أنه نتيجـة

والتي تنص عـىل  البديلـة يقرر قبـول الفرضيـة الباحث أن ذلك ، فمعنى الصفريـة الفرضيـة

 .املتغريين  بني وجود عالقـة

  الفرضيـة تكـون فقد الفرضيـة اتجاهات حيث تحديد أما من

 الباحـث توقعـات ال ميلـك قـد Non - directional Hypothesisاالتجـاه  غيـر محددة . أ

 . االتجاه غري محددة يجعلها ، وبالتايل فأنه الفرضيـة اتجاه من للتأكد وشواهد

  " التدريب وأداء العاملني بني احصائيـة داللـة ذات عالقـة يوجد "

 لـدى الباحـث أسـباب وـشـواهد يكـون Directional Hypothesis محـددة االتجـاه . ب

 . االتجاه محددة فيجعـل الفرضيـة الفرضيـة اتجاه من للتأكد

 "  العاملني الرضا الوظيفي وانتاجيـة بني احصائيـة داللـة ذات طرديـة عالقـة يوجد "

غيـاب  وبـني الـديكتاتوري يف االدارة األسلوب بني احصائيـة ذات عكسيـة عالقـة هناك" 

 "  نيالعامل
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 -: اخطاء اختبار الفرضيات .ج 

 يقبـل ، أمـا أن التحليـل وبعـد يف النهايــة فهـو الباحث باختبار أي فرضيــة عندما يقوم

 داللــة مسـتوى عنـد بـذلك يقـوم فأنـه للفرضيـة اختباره والباحث عند أو يرفضها الفرضيـة

 .احتامالً للخطأ  مام يشيـر إىل هناك معنيـة

 الداللــة مسـتوى عند الصفريـة اختبار الفرضـة ان  )1( حبيب  ريمالك مجدي عبد ويؤكد

 فـأن مــرة  )100( أو بحثــه  الباحـث كـرر تجربتـه احـتامالً لـو أن يعني ان هنـاك  )0.05(

الباحـث ال  فـأن لــذا ) مـرات 5(  عـن طريـق الصدفــة عليها ستكون التي يحصـل النتيجـة

 عنـد الصفريــة للفرضيــة رفضـه عليها نتيجـة حصلالتي  النتيجـة ان كانت يف الواقع يدري

اليـدري إذ  ال، أي أنـه أم الخمســة املـرات هـذه من واحدة كانت  )0.05(  الداللـة مستوى

 النـوع الخطـأ ويسـمى مـن نـوعني من يف واحد أن يقع ميكن فأنه ال ، ولذلك الخطأ أم وقع

 Type II error(الثـاين  النوع من أبالخط الثاين يسمى النوع يف حني ) Type l error(األول 

 الفرضيــة هـذه عندما تكـون الصفريـة رفض الفرضيـة الخطأ بأنه من األول ويعرف النوع )

 عنـدما تكـون الصفريــة قبــول الفرضيــة الخطأ فهو الثاين من أما النوع صحيحـة يف الواقع

 . غيـر صحيحـة يف الواقع الفرضيـة

ــادة ــوع وـع ــتامل وـق ــز إىل اـح ــنا يرـم ــأ ـم ــوع لباـحــث يف الخـط ــالرمز الـن   a األول ـب

 الثــاين  النــوع الباحــث يف الخطــأ مــن أمــا احــتامل وقــوع ) الالتينيـــة ألفــا باللغـــة( 

 

                                                 
  25 ، ص 2001تبـة النهضـة املرصيـة  مجدي عبد الكريم حبيب االحصاء الالبار مرتي الحديث القاهـرة ، مك( 1 )
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 الباحـث قبـل مـن تحديـدها يـتم ) b . a ان قيم )الالتينيـة  بيتا باللغـة(  Bبالرمز  فريمز له

املطلـوب  الثقــة ًووقفا لدرجـة يهاالتي يجر الدراسـة حسب طبيعـة ) 0.10. 0.05 و 0.01( 

 .البحث  يف نتائج وجودها

 -: املصطلحات تعريف .8

يف البحث  املتكررة للمصطلحات واحد عىل فهم يتفق الباحث والقارئ ان الرضوري  من

ًتعريفا وتوضيحا الباحث يورد ، وبالتايل فإن املمكن  والتي من يف بحثـه الواردة للمصطلحات ً

 . املصطلحات تلك من  حول املعنى املقصودمثار خالف ان تكون

 باملـصـطلحات املقـصـود توـضـيح املـهـم ان ـمـن  )1(  وزميـلـه ـعـودة ـسـليامن أحـمـد بـقـول

 املقصـودة غيــر الداللــة بداللــة تفهـم أو أن يف البحـث حتـى ال يسـاء فهمهـا املستخدمـة

 يف العـلـوم ـمــةاملستخد ـبـبعض املـصـطلحات ًوكـثـريا ـمـا تتـعـدد املـعـاين الخاـصــة بالدراـســة

 .الرتبويـة 

ـــذلك ـــد وـل ـــن الـب ـــد ـم ـــع اـهـــداف تحدـي ـــي تناـســـب او تتـفـــق ـم ـــاين الـت  املـع

ــا ــة واجراءاتـه ــة" دراســـة معيـن ــة اجرائـي ــد هـــذه املعـــاين بطريـق ــتم تحدـي ــد ـي  ، وـق

 " Operational“  ــــذه ــــة بـه ــــات واألدوات الخاـص ــــراءات والبياـن ــــة اإلـج  ، أي بدالـل

ــطل ــو مـص ــادميي ـه ــيل األـك ــة ، فالتحـص ــبه الدراـس ــي يكتـس ــارف الـت ــري اىل املـع  ح يـش

ـوث ـية ، ويف البـح ـة دراـس ـية أو مرحـل ـنة دراـس ـل درايس او ـس ـه، يف فـص ـاء تعلـم ـرد اثـن  ا الـف

  عـىل اختبـار صـمم ألغـراض أداء األفـراد ًاجرائيـا بداللــةً تعريفـا التحصيل االكادميي  يعرف

                                                 
  47 أحمد سليامن عودة ، فتحي حسن ملكاوي ، املرجع السابق ص ( 1 )
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 أو بداللــة  املـايضالـدرايس الفصـل األفـراد يف نهايــة عالمـات متوسـط أو بداللــة الدارسـة

 . أو غيـر ذلك العامـة الثانويـة يف امتحان الفرد معدل عالمات املعدل الرتاكمي أو بداللـة

 Terms واملصـطلحات concepts املفـاهيم عـىل الباحـث ان يحـدد فأن عىل ذلك ويناء

 مختلـف عـن الـذي قصـده قـارئ البحـث مبـدلول قبل حتى ال تفسـر من يف بحثه التي ترد

تعرف يف البحث من خـالل  يجب أن أو الدول الفقيـرة الدول الغنيـة احث ، فمصطلحاتالب

 "عايل، متوسط ، منخفض" متوسط دخل الفرد أو من خالل أي معيار آخر، ومستويات األداء 

 .يجب أن تعرف يف البحث عىل أساس كمية اإلنتاج أو قيمة املبيعات او أي معيار أخر 

 :ريقتها وإجراءاتهاتصميم الدراسة وتحديد ط .9

وكـذلك تحديـد " تـاريخي او وصـفي او تجريبـي"تشمل هذه املرحلة تحدد منهج البحث 

مجتمع وعينة البحث والتأكد من أن عينة البحث متثل املجتمع متثيال صحيحا ، كام انـه تشـمل 

 .اختيار وسيلة جمع البيانات

 . ألهمية هذه املواضيعرشحه يف الفصول القادمة من هذا الكتاب نظرا وهذا ما سيتم

ـــتعامل أدوات ـــات باـس ـــع البياـن ـــراءات جـم ـــا إـج ـــة ايـض ـــة الدراـس ـــف طريـق  وتـص

ـا وصــف األدوات املســتعملة وكيفيــة تطويرهــا ـزم هـن   ومقــاييس واختبــارات معينــة ،ويـل

ـة تحدـيـد ـهـذه املـعـايري وـعـدد فـقـرات ـا، وكيفـي ـات الـتـي تتـصـف بـه   ومـعـايري الـصـدق والثـب

ألف منها،وطريقة تفريغ البيانات الناتجة عن استعاملها،ويتضمن هـذا ، واألجزاء التي تت  االداة

ـن  ـا ـم ـي جمعـه ـات الـت ـيم البياـن ـتعاملها يف تنـظ ـث إلـس ـط الباـح ـي يخـط ـة الـت ـزء الطريـق  الـج
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اجل تحليل هذه البيانات، ويذكر يف هذه املجال االختبـارات اإلحصـائية املسـتخدمة ومسـتوى 

 .الداللة املستعمل يف هذه االختبارات

 : جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها .10

يقوم الباحث يف هذه املرحلة بعملية الجمع الفعـيل للبيانـات التـي يحتاجهـا للبحـث مـن 

ـع اإلـسـتبيانات  ـة او ـمـن ـخـالل توزـي ـابالت الرضورـي ـخـالل تـسـجيل املالحـظـات أو إـجـراء املـق

باحـث بتصـنيفها وإستالمها معبأة ،أو غري ذلك من الطرق بعـد علميـة جمـع البيانـات يقـوم ال

األساسية يف نظام التصـنيف أن تكـون  حسب طبيعة البحث واحتياجات الباحث، ومن الرشوط

، فـال يجـوز أن نقسـم مرتبـات املظفـني اىل  شاملة لكل املفردات قيـد الدراسـةالفئات املقدمة

 :خمسة فئات

  400اقل من -200

  600 اقل من -400

 800 اقل من -600

 1000اقل من -800

 دينـار، وبالتـايل فـان هـذا املرتـب غـري 1500 الوقت يصل مرتب املـدير العـام اىل وبنفس

 .مشمول يف الفئات املذكورة مام يعني خطأ التصيف أساسا 

كام يجب ان ال يكون هناك تداخال بني الحدود الدنيا والحدود العليـا للفئـات ، فـال يكـون 

 :التصنيف مثال

200-400 
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400-600 

 :التصنيف بل الصحيح ان يكون 

 400 اقل من -200

 600اقل من -400

 399-200او 

400 – 599  

ويف النهاية تأيت عملية تحليل البيانـات احصـائيا مـن خـالل حسـاب املتوسـطات ودرجـات 

التشتت ومعنوية العالقة بني املتغريات قيد الدراسـة نوقوتهـا وغـري ذلـك مـن التحلـيالت التـي 

 .يحتاجها البحث

 الباحث املحددات الزمانية واملكانية واملوضـوعية لبحثـه ، باإلضـافة ومن األفضل أن يوضح

اىل الصعوبات التي يكون قـد واجههـا أثنـاء إجـراء البحـث ، مثـل الوقـت والتكلفـة ومشـقات 

السفر، وندرة الدراسات واملراجع يف موضوع البحث ، وحداثة موضوع البحث، وعدم تعاون او 

 ضعف استجابة املبحوثني 

 :رير البحثكتابة تق .11

بعد ان يتم الباحث كافة املراحل السابقة ، فإنه يستعد إلمتام املرحلة األخـرية واملتمثلـة يف 

كتابة تقرير البحث، وتختلف الجامعات واملجـالت العلميـة يف تحديـد الرشوط التـي يجـب ان 

 .تتوفر يف تقرير البحث
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، حيـث ميكـن االسـتعانة يف ويتم يف تقرير البحث عرض البيانات التي تم جمعهـا وتحليلهـا

ذلك بالجـداول واألشـكال التوضـيحية ، كـام يـتم مناقشـة النتـائج التـي توصـل اليهـا الباحـث 

 .باإلضافة إىل التوصيات املقدمة 

ان من الرضوري ان يكتب التقرير بأسـلوب موضـوعي وبلغـة سـليمة خاليـة مـن الخطـاء 

واـعـد اللـغـة الـسـليمة فعلـيـه االـسـتعانة اللغوـيـة أو الطباعـيـة ، وإذا ـكـان الباـحـث ـغـري مـلـم بق

باملختصصني يف هذا املجال إلجراء املراجعة اللغوية للتقرير ، والتأكد مـن أن الكتابـة قـد متـت 

 . باللغة السليمة 

ومظهرا ألهمية موضوع كتابة تقرير البحث، فإنه سوف يتم إفراد الفصول األخرية من هذا 

 .طية الجوانب الشكلية والفنية واإلخراجية فيه الكتاب ملوضوع كتابة تقرير البحث وتغ
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 أوراق العمل يف املؤمترات العلمية

 :املؤمتر العلمي

يعقد كثري من املؤمترات العلمية يف كافة التخصصات سواء يف الطب أو الهندسة أواالقتصـاد 

 .أو اإلدارة أو اآلداب أو الصيدلة

وبعض هذه املؤمترات تنظمها جامعات مرموقـة والـبعض اآلخـر يقـوم بتنظيمـه جمعيـات 

 .  مؤسسات كبريةمهنية أو

قد يكون املؤمتر عىل مستوى محيل أي أن يكون كافة املشاركني فيه من نفـس البلـد الـذي 

املشاركون فيه مـن عـدة بلـدان يف  يعقد فيه املؤمتر أو يكون عىل مستوى إقليمي أي أن يكون

 .نفس املنطقة أو يكون عىل مستوى دويل يحرضه مشاركون من دول العامل

ملؤمتر عادة عدة لجان يكـون لكـل منهـا دور معـروف وواجبـات محـددة يتشكل لتنظيم ا

 .تؤديها، وهناك إجامال ثالث مجموعات من اللجان يتم تشكيلها يف املؤمترات

 . لجان يتم تشكيلها قبل إنعقاد املؤمتر:املجموعة األوىل - أ

 :هذه املجموعة من اللجان ميكن أن تشتمل عىل 

ـت: اللجـنـة التحـضـريية  -1 ـة ـي م تـشـكيلها حـيـث أنـهـا ترشف ـعـىل كاـفـة أول لجـن

العمليات التحضريية للمؤمتر سواء تحديد اسم املؤمتر ومحاوره وعـدد جلسـاته وفـرتة انعقـاده 

 .ومكانه ورعاية املؤمتر وتحديد تكاليفة
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اللجنة املرشفة عىل النواحي العلميـة مـن إسـالم أوراق العمـل :اللجنة العلمية -2

 . عدم املوافقة عليهاوالبحوث وتقييمها واملوافقة أو 

 لجان يتم تشكيلها لغرض متابعة جلسات املؤمتر :املجموعةالثانية - ب

 :وتتلخص مهام اللجنة : لجنة تنسيق جلسات املؤمتر وصياغة توصياته

توزيع األبحاث عىل جلساتاملؤمتر حسب املحاور مع مراعاة التـوازن يف التوزيـع عـىل  " 1" 

 .املحاور والقاعات

" وآخـر "أصـيل "، ومقـرر جلسـة " احتيـاطي " وآخـر " أصـيل " ئيس جلسة تحديد ر " 2" 

 .لكل جلسة من جلسات املؤمتر وكذلك مقرري الجلسات"احتياطي 

متابعة املشاركني والتواصل معهم فيام يتعلق باألعـداد وتنظـيم عقـد الجلسـات ومـا  " 3" 

 .يتطلب ذلك من مستلزمات وإجراءات 

 .توصيات وإعداد البيان الختامي الذي سيصدر عن املؤمترصياغة املقرتحات وال " 4" 

إعداد وتحرير مجلد املـؤمتر الـذي يضـم أبحـاث املشـاركني وأبـرز املناقشـات واملقرتحـات " 5"

 .والتوصيات 

 : اللجنة اإلعالمية ، ومن أهم مهامها .3

 .التغطية اإلعالمية للمؤمتر قبل وأثناء وبعد انعقاده " 1" 
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ملؤسسات اإلعالمية من فضائيات وإذاعة وتلفزيون وتنظيم إجراء مقـابالت االتصال با " 2" 

 . صحفية مع املشاركني يف املؤمتر

 .إعداد نرشة إعالمية يومية عن وقائع املؤمتر وإيصالها إىل املؤسسات اإلعالمية  " 3" 

 .متابعة تعليق اليافطات وامللصقات الخاصة باملؤمتر يف األماكن املختارة " 4" 

 .متابعة تصوير جلسة االفتتاح وجلسات املؤمتر " 5 "

لجنة االستقبال ، وتنحرص مهمتها يف استقبال الوفود واملشاركني والضيوف أثناء الجلسـة  .4

 .اإلفتتاحية 

لجنة النظام، وتكون مهمتهـا حفـظ النظـام داخـل قاعـات الجلسـات ، وقـد يضـاف إىل  .5

 .إىل مقاعدهم يف قاعة الجلسة االفتتاحية مهامها مرافقة املشاركني يف املؤمتر والضيوف 

لجنة الضيافة ، وتتوىل مهام وجبات الغذاء وتقديم املرطبات وغريها أثنـاء االسـرتاحات ،  .6

 .كام قد يعهد إىل اللجنة تنظيم إقامة املشاركني يف الفنادق والجوالت السياحية 

يـة املطلوبـة مـن أجهـزة التقن اللجنة الفنية ، وتتوىل اللجنـة تجهيـز القاعـات بالوسـائل .7

كمبيوتر وعرض البيانات وعرض الشفافيات ولوح أبـيض وشاشـة بيضـاء وأيـة متطلبـات 

 .أخرى 
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كرتارية املؤمتر ، حيث تتوىل تجهيز مكتـب خـاص بالسـكرتاريا مـن مـوظفني واجهـزة س .8

 . كمبيوتر وآلة تصوير وفاكس وإنرتنت وغري ذلك من األمور الرضورية 

 :لجان يتم تشكيلها بعد إنتهاء املؤمتر: ة  املجموعة الثالث-ج

 لجنة تقييم أعامل املؤمتر ، ومهمتها إجراء تقييم شامل للمؤمتر وإبراز النقـاط اإليجابيـة -1

 .لتعزيزها والنقاط السلبية ألجل تجنبها يف املستقبل 

الحضـور واملشـاركة يف   لجنة الشـهادات ، وتـنحرص مهمتهـا يف تنظـيم إصـدار شـهادات-2

 .ؤمتر ورسائل الشكر والتقدير ملن ساهم بجهود مميز يف املؤمتر امل

لجنة متابعة املقرتحات والتوصيات ،إذ تقـوم هـذه اللجنـة مبتابعـة مقرتحـات  -1

املؤمتر والتوصيات التي صدرت عنه واالتصال مع الجهات املعنية للتأكد مـن آليـات وفعاليـات 

 .التنفيذ

 :تعريف ورقة العمل 

بارة عن تقديم مؤقق ملشكلة أو موضوع أو معلومـات عـن يشء معـني ، ورقة العلم هي ع

 .حيث ينتج عن هذا التقديم اقرتاحات علمية لتنفيذها من خالل آليات ووسائل محددة 

لبها بحيث  تهدف ورقة العمل إىل عرض وجهة نظر الباحث أو وجهة نظر املنظمة التعميم

مـور الشخصـية ، وينبغـي عـىل كاتـب ورقـة يتم عرضها بشكل موضوعي بعيد عن التحيـز واأل

   "Be Specific"العمل أن يكون محددا 
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عىل تحديـد املشـكلة وإيجـاد  " Be focused" يف صياغة ورقة العمل ، وغن يقوم بالرتكيز 

أثناء إعداده لورقة العمـل وأثنـاء  " Be logical"الحلول لها، كام ينبغي كذلك أن يكون منطقيا 

 . ين عرضها أمام اآلخر

 :مقرتح ورقة العمل 

تبدأ اللجنة الحضريية ألي مؤمتر علمي بتجهيز كـل الظـروف املالمئـة حتـى ينعقـد املـؤمتر 

وفق األصول املرعية وبالتايل فإنها تبـدأ علمهـا فـيام يتعلـق بـأوراق املـؤمتر بالطلـب مـنهم أن 

 Call For(ات املـؤمتر يتقدموا مبقرتحات ألوراق العمل التي ينوون تقدميها أثناء انعقـاد جلسـ

Proposals.(  

بعد ذلك يقوم املشاركون يف املؤمتر بتحديد املوضوع املنوي الكتابة فيـه ،حيـث يراعـى أن 

وبعـد كتابـة املقـرتح يقـوم .يكون هذا املوضوع ضمن محاور املؤمتر وليس خراجا عـن نطاقهـا

 تقـرره بعـد دراسـة املقـرتح أي املشاركون بإرساله أو تقدميه إىل اللجنة العلمية للمؤمتر والتـي

قبول أو رفض املقرتح وذلك وفق معايري محددة وموضوعة من قبلها سلفا، كاشـرتاط أن يكـون 

البحث أو املوضوع أصيال أو مدى توفر املوضوعية وعدم التحيز أو اشرتاط عـدم تضـمني ورقـة 

 .العمالء توجهات أو مواد ترويجية لرشكة معينة 

، وهـذا  القبـول أو الـرفض مرتحـات األوراقلمية يف املؤمتر يف علميـةوقد تتشدد اللجنة الع

يعتمد عىل عدة عوامل من أهمها عدد جلسـات املـؤمتر وأمـاكن هـذه الجلسـات وعـدد أيـام 

 .املؤمتر

 -:وحتى يعترب مقرتح ورقة العمل جيدا فإنه البد من توفر عدة عنارص فيه
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عـىل  informative املخـترص املفيـد والـدال العنوان الجيد، هـو العنـوان: العنوان املناسب

 .موضوع الورقة 

التأكد من أن موضوع املقرتح هام ويستحق عناء الدراسـة والبحـث : أهمية املوضوع  -1

 .والتقيص

ينبغي أن تكون أهداف الدراسـة املنـوي إجـــراءها واضــحة و؟ أن : وضوح األهداف  -2

 .نطاق الدراسة محددا 

ت واإلـجـراءات الكفيلـة بالوصـول إىل تحقيـق أـهـداف كتابـة الخطـوا:طريقـة العمـل  -3

 .الدراسة وإنجازها بالشكل املطلوب

كتابة النتائج واالستنتاجات الهامة والتـي تسـتحق أن تصـل إىل : النتائج واالستنتاجات  -4

القراء واملهتمني ، وينبغي االنتباه غىل عدم الخلط بـني النتـائج والتـي هـي حقـائق تـم إثباتهـا 

يدانية أو املخربية وبالتحليل الريايض واملنطقي، وبني االسـتنتاجات والتيهـي عبـارة بالتجارب امل

 .وس يستفاد منها يف تفسري الحقائقعن در

يتم اقرتاح التطبيقات املنطقية لنتائج الدراسـة مـع بيـان كيفيـة : التطبيقات املقرتحة  -5

 .التطبيق وتوضيح نطاق التنفيذ

  :contentsمحتويات ورقة العمل 

ورقة العلم من قبل اللجنة العلمية للمؤمتر، يكمـل الباحـث  بعد ورود املوافقة عىل مقرتح

 :وإجامال فإن محتويات ورقة العمل تشمل ما ييل.خطواته يف إعداد وتجهيز ورقة العمل 
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  :Titleالعنوان  -1

هـا يكون عنوان ورقة العمل يف الصفحة األوىل ـأما مبساحة الصـفحة بكاملهـا أو يف جـزء من

ويراعي أن يكتب اسم الباحث باإلضافة إىل عنوان املؤمتر الذي ستقدم إليه هذه الورقة وتاريخ 

ومام يجدر ذكره أن يقوم الباحث بتجن باستعامل االختصارات أو األحـرف األوىل مـن .تقدميها 

 .USA,UKاألسامء يف العنوان مع استثناء االختصارات أو األحرف األوىل املعروفة مثل 

 كلمـة ، بحيـث 200يتم ايجاز خالصة ورقة العمل بحـد أقىص  : Abstract الصةالخ -2

يذكر يف امللخص أهداف الدراسة واألفكار الرئيسية يف الورقة إضـافة اىل أهـم النتـائج التـي تـم 

 .التوصل إليها 

هي تقديم لورقة البحث ، حيـث تشـمل تقـديم الطبيعـة  : introductionاملقدمة  -3

املتبعة يف اجراء الدراسة ـ هذا وينبغي  Roadmap، ووصف الطريقة العمل املشكلة وأهميتها 

مالحظة ان غالبية الباحثني يؤجلون كتابة املقدمة اىل ما بعد انتهاء من الدراسة ،اال ان بعضـهم 

يقوم بكتابتها وصياغتها يف البداية اال انه يضطر غالبا اىل مراجعتها و إعادة صياغتها بعد انجـاز 

 .االنتهاء منهالبحث و

يتم وصف املشكلة بشكل مفصل بحيث : Probem Description: وصف املشكلة  -4

 .يتم الرتكيز عىل تحديد املشكلة او املشاكل الحقيقية وليس عوارض املشكلة 

ـل  -5 ـرق الـح ـان ـط ـري:  Mothod of Solution: بـي ـتم التفـك ـزء ـي ـذا الـج  يف ـه

  حلول باجيابياتهـا وسـلبياتها، كـام يـتم يف الحلول أو بدائل الحلول،حيث تستعرض هذه ال
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يف هذا الجزء وصف املتغريات سواء املتغريات املستقلة او الوسيطة او التابعـة وصـياغة منـوذج 

 .الدراسة 

يـتم تجزئـة املشـكلة اىل عنارصهـا  Discussion and Results:املناقشـة والنتـائج  -6

 بهـدف إجـراء التحلـيالت بشـكل اكـرث الرئيسية وكذلك إىل العنارص الفرعية لكل عنرص رئييس ،

ويف ـهـذا الـجـزء ـمـن ورـقـة العـمـل ميـكـن اـسـتخدام الـجـداول واألـشـكال . عمـقـا أدق تفـصـيال 

 .التوضيحية وغريها من األدوات

املقصود باالستنتاجات هو تقـديم تفسـريات منطقيـة  : Conclusions:االستنتاجات  -7

كتب االستنتاجات بشكل واضح وبلغة سليمة للنتائج التي تم التوصل إليها وينبغي مراعاة ان ت

 .وأسلوب منطقي

تدون املصادر التي تم الرجوع إليها أثنـاء كتابـة ورقـة  : Bibliograpyh y: املصادر  -8

وهناك عدة أساليب تستخدم لتوثيق املصادر منهـا .العمل توخيا لألمانة العلمية يف هذا املجال 

 .لوب الرتقيم وأس" نظام هارفارد " أسلوب االسم والسنة 

يف هذا الجزء من ورقة العمل توضع اي مالحق يرى كاتـب :  Appendicesاملالحق  -9

 . الورقة ارفاقعها الطالع القراء والباحثني واآلخرين عليها 

 :ضوابط ورقة العمل 

عىل الرغم من وجود اتفاق عام وشامل عىل كل تفاصيل ضوابط ورقـة العمـل املقدمـة اىل 

 ، اال ان هناك إطارا عاما لهذه الضوابط ينبغي عىل الباحث االسرتشاد به أثناء املؤمترات العلمية

 .أعداده لورقة العمل 
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 : ضوابط ورقة العمل

 .رضورة اختيار الكلامت املناسبة ملا يراد وصفه او طرحه  -1

 .االخذ بعني االعتبار ان الكاتب ال يكتب لنفسه بل يكتب لغرية  -2

ن هـنـاك اتـسـاق وانـسـجام ـبـني املواـضـيع الـتـي ـتـتم التناـسـق املوـضـوعي اي ان يـكـو -3

 .مناقشتها يف ورقة العم ل

التسلسل املنطقي لألفكار، حيـث يجـب ان يـتم اتبـاع هـذا التسلسـل يف رسد األفكـار  -4

 .وعرضها  الرئيسية والفرعية و اثناء مناقشتها

ع عبـارات ابراز األفكار املهمة بأسلوب او بآخر ، وذلك حتى ال تضيع األفكار املهمة مـ -5

 .حشو او أفكار اقالهمية 

، اوتم انجـاز العمـل ... تم عمل كذا" الكتابة بلغة الغائب او املبني للمجهول، كالقول  -6

، ألن الورقة عبارة عن وصف موضعي ملشكلة معينة او قضية محددة ،وبناء عليـه فانـه ال ... " 

 .. ".قمنا بعمل كذا مثل انا،نحن ،"يجب استخدام األسلوب الشخيص او ضمري املتكلم 

االلتزام بشكل موحد يف كتابة صفحات ورقة العمل ، سواء من حيث حجـم الورقـة او  -7

 .او نوعه او الهوامش املرتوكه عىل أطراف ورقة العمل  حجم الخط

، " الفاصـلة " والتوقـف املؤقـت" النقطـة "االستعامل الصحيح لعالمات التوقف التـام  -8

 .وعالمات التعجب واالستفهام واالستنكار وغريها"ص املقتبس لتحديد الن" عالمات التنصيص 
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 .رضورة تجنب االسهاب املبالغ فيه وتكرار األفكار والجمل واالزدواجية  -9

هذه هي أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها من قبل كاتب ورقة العمل قبـل واثنـاء وبعـد 

 .كتابة ورقة العمل 

 :مترات العرض التقدميي ألوراق العمل يف املؤ

لورقــة العمــل جــزءا مكمــال العــداد الورقــة  Presentationيعتــرب العــرض التقــدميي 

وكتابتها،وبالتايل فالعرض التقدمييال يقل أهمية عـن الخطـوات األخـرى املتبعـة يف إنجـاز ورقـة 

 .وانب للعرض التقدميي لورقة العملوبشكل عام هناك ثالثة ج.العمل 

 : Preparationاالعداد للعرض التقدميي  -1

يجري يف هذا الجانب التخطيط للعرض التقدميي والتحضري له ،فيبدأ الباحث بسؤال نفسـه 

ملاذا يقوم العرض التقدميي ،وماذا يريد الحارضونان يسمعوا ، ويف هذه املرحلة يعد الباحث ... 

ء نفسه جيدا الداء العـرض التقـدميي ،فيحـدد النقـاط الرئيسـية التـي يريـد ان يستعرضـها اثنـا

 .العرض 

وقد يضطر الباحث اىل إلغاء فكرة عرض بعض األفكار الثانوية مـن اجـل إكـامل املهمـة يف 

 .عرض كافة األفكار الرئيسية 

 : Deliveryتنفيذ العرض التقدميي  -2

يجري تنفيذ العرض التقدميي وفق ما هو مخطط سابقا يف مرحلة االعداد للعرض التقدميي 

 . الباحث اخذها بالحسبان عند تنفيذ العرض التقدميي وهناك عدة اعتبارات ينبغي عىل.
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 .تحية املستمعني ، وابالغه معن شخصك ووضعك  -

 .عدم التكلم برسعة اكرب من الالزم وال ببطئ اقل من الالزم  -

 .عدم التكلم بصوت عال او بصوت منخفض ،بل بطريقة طبيعية  -

 .رضورة التوقف عند النقاط الرئيسية لبعض الوقت  -

أو  Nonverbal Communication نية استخدام ما يسـمى باالتصـال غـري اللفظـيامكا -

 .اثناء العرض  Body Languageالجسد لغة

 .انتهاج املوضوعية والبعد عن التهكم والسخرية من االخرين  -

 .تلخيص ما تم استعراضه اثناء العرض التقدميي يف نهاية الوقت  -

 .سئلة واالستفساراتإعطاء بعض الوقت ومنح الفرص لتوجيه األ -

 . Lubrication for Wordsاستخدام االبتسامة يطري الكلامت  -

ـنرص  - ـادة ـع ـتيعاب وزـي ـة االـس ـيحية لتـسـهيل عملـي ـكال التوـض ـداول واألـش ـتخدام الـج اـس

 .التشويق

، حيـث يجـب مراعـاة ان تكـون  Visual Aidsاستخدام املساعدات السمعية والبرصيـة  -

واـضـحة وبـسـيطة وتـحـوي اـقـل ـقـدر ممـكـن ـمـن الرشاـئـح او الـشـفافيات املـسـتخدمة 

 .املعلومات 

مراقبة الوقت بدقة حتى يتمكن الباحث انيقوم بكتابة مالحظات عـىل كـل صـفحة مـن  -

صفحات ورقة العمل يبـني فيهـا الوقـت الـذي تسـتغرقه كـل مـن النقـاط التـي سـيقوم 

 .بطرحها ومناقشتها
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 : Evaluationتقييم العرض التقدميي -3

تقدميي اىل زيادة قدرة الباحث عىل التأثري يف اآلخرين مـن خـالل االتصـال يهدف العرض ال

 :االقناعي،والذي يستلزم وجود عنرصين

 .إحداث التأثر واالستاملة وإلقناع -1

 الرقابة او التقييم للتأكد من فعالية العرض التقدميي  -2

وبناء عليه فال بـد للباحـث مـن إجـراء تقيـيم موضـوعي للعـرض الـذي قدمـه مـن  -3

انب عديدة كطريقة التقديم واإللقاء ، مدى استخدام الجداول و األشكال التوضيحية ،كيفية جو

مـن  السامعات السمعية والبرصية ، املوضوعية ، استخدام الوقت املحدد ، وغري ذلـك استخدام

 . الجوانب 
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 ل الخامسالفص    
 

 أدوات جمع املعلومات
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 أدوات جمـع املعلومات 

 املالحظـة  -

 املقابلـة  -

 ـة االستبان -

 االختبـارات  -
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 ل الخامسالفص

 املعلومات جمع أدوات

 البحـث الـذي سيدرسـه ومجتمـع البحث الذي سـيجربه الباحث منهجيـة يحدد أن بعد

 املعلومـات مصـادر البحث وتحديد أو أدوات دور إختيار أداة ، يأيت املناسبـة ويختار العينـة

 . املعلومات البدء الفعيل بجمع ثم ومن

التي يجـب  عرض ما هي الخصائص من البد البحث فإنه أدوات بإستعراض نبدأ أن لوقب

 .جيدة  املعلومات هذه حتى تعتبـر تجميعها التي سيتم أن تتوفـر يف املعلومات

فكلـام  Accurate دقيقــة املعلومـات تكـون أن الجيدة املعلومات خصائص أهم من إن

البحـث وبالتـايل عـىل  نتائج ـل إيجايب عىل دقـةبشك كلام أثـر ذلك دقيقـة املعلومات كانت

 .القرارات  اتخاذ رشد

 سواء بقصـد أو مبتورة غيـر منقوصـة Complete كاملـة املعلومات أن تكون كام يجب

وإخـفـاء  اإليجابـيــة كإعـطـاء املعلوـمـات أو بـسـوء نـيــة نـيــة ، ـسـواء بحـسـن قـصـد أو ـبـدون

 . السلبيـة املعلومات

ـــك إىل باإلضاـفــــة  املناـســـب يف الوـقـــت املعلوـمـــات تـصـــل ينبـغـــي أن فإـنـــه ذـل

 On Time ــات ــول املعلوـم ــداعي لوـص ــا اـل ــد وإال ـم ــل بـع ــائج التوـص ــث إىل نـت  البـح

 مالمـئــــة ـكـــذلك املعلوـمـــات مبـضـــمونها ، ـكـــام يجـــب أن تـكـــون املعنـيـــني  وإبـــالغ

  للمعلومـــات البـــاحثني حيـــث تختلـــف احتياجـــات Relative باملوضـــوع ومتعلقــــة 
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 . أخذها  التي تم والعينـة بدراسته الذي سيقومون واملجتمع أبحاثهم عـةبحسب طبي

 : البحث املستخدمـة أدوات ومن أهم

  Observation املالحظـة: أوالً 

ًدورا كبيــرا يف السـابق يف مجـال  التي أدت املعلومات جمع أدوات تعتبـر املالحظـة من ً

 وإجـراءات اإلنسان وسلوك الطبيعـة راساتيف مجال د ، وخاصـة واملعادالت تطور النظريات

 - :  )1( التاليــة  متر عبـر الخطوات عادة املالحظـة

 .ًوفقا ألهداف البحث  ألهداف املالحظـة الدقيق والواضح التحديد .1

،  وال غمـوض ال لـبس فيهـا إجرائيــة بصـورة مالحظته املراد السلوك أنواع  تحديد .2

ــن ــث ميـك ـــة تـســجيله بحـي ـــر ، بسهوـل ــذاويـس ــتق ـه ــلوك  ويـش ــن الـس ــات ـم   الدراـس

ــة ــة  النظرـي ــة واملالحـظـات والبـحـوث السابـق ـإذا اإلستطالعـي ـان ـف  البـحـث الـهـدف ـمـن ـك

إىل  التدريسيــة العمليــة تحليـل الرضوري من ، أصبح للمعلم التدريسيـة الكفايات  تقويم

ـا ـن مكوناتـه ـم وـم ـتخالص ـث ـات اـس ــة الكفاـي ــة التدريسـي ـيتم املهـم ـي ـس ـىل أس الـت ـهاـع   اـس

التفاعـل  الهدف التعـرف عـىل أنـواع كان وإذا الدراسـة املعلم داخل حجرة سلوك  مالحظـة

 الـتـي  الـسـلوك أمـنـاط يالـحـظ ـهـو ينبـغـي أن اـلـذي الـسـلوك ـفـإن الدراـســة داـخــل حـجـرة
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 مـن املكـونني بهـذين ومـا يـرتبط السلوك لهذا التالميذ استجابات أمناط وكذا املعلم يصدرها

 . وتفاعالت اتواشار عالقات

 ًتبعـا للهـدف الـذي املالحظــة حيـث تختلـف أداة للمالحظــة املناسبـة األداة إعداد .3

 .أهمها  من للمالحظـة أدوات عدة وهناك إىل تحقيقه تسعى

 السـلوك األنشطــة وأنـواع مـن عدد من والتي تتكون ) Check Lists( املراجعـة  قوائم-أ 

 ، مثـل بدقــة السـلوك تحديـد ميكـن خاللهـا ومـن بهـا الباحـث لتسجيــل مالحظاتـه يستعني

  املتعلم أنشطـة مالحظـة

يف  املالحظــة برتكيـز انتبـاه القـوائم هـذه وتتميـز واضـح سـلوك خاللهـا مـن  التي يتضـح

 مـن ملجموعــة بـبعض بالنسبــة بعضـهم األفـراد وكـذا مقارنــة يف القامئــة املسجلــة الصفات

  السامت

ًوصفا كميـا لعـدد محـدد مـن وتتضمن ) Rating Scales( مقاييس التقديـر  -ب  السـلوك ً

حـدوث  درجــة تحديـد يف حالــة وتسـتخدم ) 3 ، 2/  ، ضـعيف ، جيـد ممتـاز ( قياسـه املراد

مام يتطلب اعطاء تقديــر لكـل جانـب  فيها السلوك املواقف التي يتنوع يف ما وبخاصـة سلوك

 الدراســة املعلـم داخـل حجـرة كفايـات ةمالحظــ الباحث بصدد كان فإذا من جوانب السلوك

ـإن ـه ـف ـه يرصــد أن علـي ـدرس كفاياـت ـذ اـل ـات يف النظــام يف تنفـي ـل ويف العالـق  اســتخدام وقـب

 ـمـن الحـصـول عـىل ـصـدق األداة وميكـن وثباتـهـا ـصـدقها مـن التأـكـد مـن الـبـد املالحظــة أداة

 للسـلوك اودهـبن مناسبــة مـدى مـن للتأكـد العـاملني املحكمـني مـن عـىل عـدد خالل عرضها

  ـعـــن طرـيـــق إـعـــادة الحـصـــول علـيـــه ـفـــيمكن األداة ، أـمـــا ثـبـــاتمالحظـتــــه اـملـــراد
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مالحظــة  ألكثـر من طريق استخدام األداة أو عن متباعدة وعىل فرتات مرة أكثـر من املالحظـة

 التأكـد ًعاليـا تـم اإلرتباط كان فإذا املالحظتني بني اإلرتباط من الحصول عىل درجـة حتى ميكن

 .والعكس صحيح األداة اتثب من

 املالحظـة أنواع :- 

 -:جوانب  حيث عدة من املالحظـة أنواع تصينف ميكن

املسـبق  اإلعداد ، هذا لها بشكـل جيد التي يجري اإلعداد املالحظـة:  املنظمـة املالحظـة.1

 املالحظـات بشكــل دقيـق وتحديـد وتسجيــل مالحظتـه املـراد السـلوك نوع يستدعي تحديد

 .التسجيل  يجري فيهالذي واملكان الزمان

عـىل  ومـدربون مؤهلون مالحظون بها يقوم تتطلب أن املنظمـة فاملالحظـة وبناء عليه 

 .بدقـة  وتسجيـل املالحظات أدوات املالحظـة استخدام

 مسبقـة  ترتيبات بدون التي تأيت املالحظـة:  غيـر املنظمـة املالحظـة. 2

 ـهـذه مـثـل إىل إـجـراء يف بـعـض الـحـاالتـطــر الباـحـث يض فـقـد . مـسـبق لـهـا أو إـعـداد 

 املالحظــة وتبقـى يف هـذا املجـال خربتـه أو بسبب عـدم املالحظات إما بسبب ضيق الوقت

أكثــر  خاللهـا مـن املجمعــة املعلومـات وتكـون غري املنظمـة املالحظـة من أفضل املنظمـة

 . دقـة

 -:حيث دور الباحث  من - ج 

 فيـهـــا الباـحـــث املبـحـــوثني الـتـــي يـشـــارك  املالحـظــــة:املشارـكــــة  املالحـظــــة .1

  لحـظـــة املبـحــوثني الباـحــث يتـعــايش ـمــع وحـيــث أن ومناقـشــاتهم ومـشــاكلهم حـيــاتهم
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 يجابـه قـد الباحـث أن وأكثــر واقعيــة إال أكثــر دقــة يكون تسجيـل املالحظات فأن بلحظـة

 .ا الباحث نواي صدق يف يشكون وقد حياتهم ليشاركهم له قبـول املبحوثني بعدم

ًانتشارا حيـث يقـف أو يجلـس  املالحظات وهي أكثـر أنواع:غيـر املشاركـة  املالحظـة .2

 أن يشعــر هـؤالء املبحوثـون بـدون املبحوثني أو يراقب سلوك ليالحظ محدد الباحث يف مكان

 .مراقبون  بأنهم

 -:الباحث   من حيث تفاعل-د

 اإلنسـان يسـتخدم ملالحظـاتا مـن النـوع يف هـذا: الحـواس  باسـتخدام املالحظـة .1

 إال أو سمعها كام رآها مالحظاته بتسجيل يقوم ، ثم أثناء املالحظـة كالنظر أو السمع حواسه

 تعود والتي قد يف احتامل ارتكاب بعض األخطاء أثناء تسجيـل املالحظات تكمن املشكـلة أن

 خليـفـاتهمو بـسـبب اـخـتالف شخـصـياتهم مـعـني لـسـلوك يف فهمـهـم إىل اـخـتالف املالحـظـني

 . وأسلوب تفكريهم

 مـن النـوع يف هـذا وتسـتخدم:  ) اآلليـة املالحظـة ( األجهزة باستخدام  املالحظـة .2

 محـالت التـي يسـتخدمها الكثيــر مـن والفيـديو الكـامريات مثـل معنيــة أجهزة املالحظات

 سـلوك ، لرتاقـب إىل عمالئهـا خـدمات التـي تقـدم الخدميــة أو املؤسسـات السوبـر ماركت

 .عمالئها  تجاه موظفيها

 -:عىل املالحظـة  حيث القامئني من -هـ
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عـىل األغلـب هـو  شـخص واحـد قبـل التي تجري مـن املالحظـة:  الفرديـة املالحظـة .1

 قليـل أو عدد واحد مكان مراقبـة املأخوذة ففي البحوث التي تتطلب العينـة الباحث نفسه

 . مالحظ واحد استخدام ممكن العينـة أفراد من

جامعي  من مجموعـة قبل التي تجري من املالحظـة وهي تلك: الجامعيـة  املالحظـة .2

إجـراء  تـدريب هـؤالء األشـخاص عـىل كيفيــة وينبغي أن نركز هنا عـىل أهميــة املعلومات

 . وأهدافها املالحظـة ومعطيات مفاهيم وتوحيد وتسجيلها مالحظـة

 أخطاء املالحظـة :- 

 أهمهـا البحث العلمي من أدوات من كأداة املالحظـة دامإلستخ عديد مزايا هناك توجد

أرض  مـن عـىل املعلومـات يحصــل التي يحصـل عليهـا الباحـث ، فالباحـث املعلومات دقـة

 عـىل أو رغبـاتهم أو مـزاجهم املبحـوثني ال تتأثــر بشخصيــة املعلومـات فـإن وكـذلك الواقع

 تصـاحب عمليــة بعـض العيـوب قـد هنـاك املزايـا إال أن بهـذه املالحظــة متتـع مـن الرغم

 - : )1(  املالحظـة

من مالحظ إألى آخــر  الحواس تختلف قوتها املعروف بأن فمن: أخطاء يف الحواس  .1

 مـع مـا مـام يتنـاىف مـا أو سـلوك ظاهــرة يف رصـد اختالف الباحثني األمـر الذي يرتتب عليه

 . العلميـة القوانني صحـة

ـــــــة األدوات إن .2 ـــــــة العلمـي ــــــامرياتا ( الدقيـق ــــــديو  لـك ــــــا )الفـي  ميكنـه

ــــة تـصـــحح أن  ـــاء املالحـظ ـــان إال أن أخـط ـــتخدامها يف أحـي ــــرة اـس ـــد كثـي ـــل ـق   يقاـب
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مفتعــل مـام  غيـر طبيعـي أو سـلوك املفحوصني أو يؤدي يف األغلب سلوك قبل بالرفض من

 .األمـر إىل الحصـول إىل معلومات دقيقـة  يف نهايـة يؤدي

آخــر مـام  إىل جـزء دون للسـلوك يف تفسيــره الباحث التفسيـر حيث يعمد أخطاء .3

 .الظروف التي تؤثـر يف الظاهرة  معرفـة عدم مام يرتتب عليه ًطبقا مليوله وذلك يالحظـه

 الـيـد استجاـبــة يف زـمـن وال ـسـيام للمالحـظـني البيولوجـيــة يف الرتكيـبــة اإلختالـفـات .4

 وسالمــة دقـة رغم ل مالحظاتهميف تسجيـ متباينـة نتائج عنه األمـر الذي ينتج العني لرؤيـة

 . حواسهم

ًموقفا سليبا يتشابه مالحظاته الباحث من وقوف صعوبـة .5 التصويــر  آلــة مـن فيـه ً

الـذي  يف الوقـت وميولـه آراءه ويتفـق مـع مـا يهمـه مالحظاته ًغالبا ما يختار من حيث أنه

 بتفسـريات  الخـروج، األمــر الـذي يـؤدي إىل أفكاره وال يتفق مع كل ما ال يهمه يتجنب فيه

 . للظواهر املالحظـة خاطئـة

مـا  فـال يالحـظ أو وطنيــة أو دينيـة أفكار فلسفيـة من مبا لديـه املالحظ يتأثـر قد .6

مـام  وفلسـفته وفكــره تأثيــر عاطفتـه تحـت أنـه يـراه وإمنا يالحظ ما يتخيـل حقيقـة يراه

 .املالحظ  يسبب أخطاء يف تفسيـر السوك

 باحـث إىل يسـعى ، فقـد مالحظتـه حتى ميكن معني ث سلوكالتنبؤ بحدو صعوبـة .7

التالميـذ إال  مـا عـىل بقيــة لتلميذ الذي يتعلق بأثـر عقاب املعلم السلوك من نوع مالحظـة

 . املالحظـة من شهور طويلـة ال يظهـر عىل مدى قد السلوك ذلك أن
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 ديــر ومـنمقـاييس التق ، وال سـميا نفسـها املالحظــة عيوب تتعلق بـأدوات هناك .8

 بعـض املالحظـني مثالً عند  )5(  ممتاز أو درجـة تعني درجـة فقد التقديرات أهمها غموض

إىل  التقديــر أي اإلشـارة مدول نقـاط تحديد ينبغي ثم ، ومن ًشيئا يختلف عن مالحظ آخـر

 .واضحـة طريق إعطاء أمثلـة ر عنالتقديـ نقاط من كل نقطـة

  Interview املقابلـة: ًثانيا 

 هـذا ويكـون خـالل حـوار كالمـي أو أكثـر مـن شخصني هي تفاعل لفظي بني  املقابلـة

 واألقـامر كـالتلفون أخـرى خالل وسـائل أو من Face to Face ًإما وجها لوجه التفاعل اللفظي

 حيـث يوجـه املقابلــة أي الـذي يجـري بدور املقابـل يف املقابلـة الباحث ، ويقوم الصناعيـة

 األسئلــة بإجابــة الـذي يقـوم )املستجيب  ( اآلخـر إىل الطرف ستفساراتواال بعض األسئلـة

 . عىل االستفسارات والرد

 -: التاليـة بالخطوات عادة املقابلـة ومتـر إجراءات

 . املقابلـة سوف تجري معهم الذين العينـة أفراد عدد تحديد .1

الـوظيفي  املركز،  حيث السن من املقابلـة ستجري معهم الذين صفات األفراد تحديد .2

ًالتـي يحـددها الباحـث وفقـا  الصـفات مـن ، وغيــر ذلـك املهنـة الدخل ، طبيعـة ، مستوى

 . بحثـه لطبيعـة

 الـسـابق وأـمـاكن التحدـيـد ينـطـق عـلـيهم اـلـذين أو الرشـكـات أـسـامء األـفـراد تحدـيـد .3

 .الرضوريـة  املعلومات من وغيـر ذلك هواتفهم وأرقام أو عناوينهم توجداهم
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 املقرتحـة املواعيد لتحديد املقابلـة ستجري معهم الذين باألشخاص املعنيني لاإلتصا .4

 . املقابلـة ومدة للقائهم

التحـدث  التـي سـيتم املواضـيع وتحديد األسئلـة حيث وضع من للمقابلــة اإلعداد .5

 . عنها ومناقشتها

ـألدوات .6 ـبق ـل ــر املـس ــة التحضـي ــة املستخدـم ـل يف املقابـل ـزة مـث ــل أو أجـه  التسجـي

 . األدوات من التصويـر أو غيـر ذلك

 وكيفيــة املقابلــة عىل إجراءات املقابلـة سيجرون الذين تدريب جامعي املعلومات .7

 املـراد والحصــول عـىل املعلومـات النتـائج بأفضـل أجل الخروج من التحضيـر لها وإجراءها

 .جمعها 

 املقابلـة انواع : 

 -:وانب ج حيث عدة من املقابلـة أنواع تصنيف ميكن 

 -: حيث التجهيـز من - أ

  Structured Interviewاملربمجـة  املقابلـة .1

ًمحددا أيضا  تسلسل األسئلـة أسئلتها بشكـل مسبق ويكون إعداد التي يتم املقابلـة تلك ً

 عـىل توحيـد مـام يسـاعد املقـابالت ذاتها يف كافــة األسئلـة طرح يتم عىل ذلك ًمسبقا وبناء

 .وتفسيـرها الباحث يف تحليلها مهمـة ـلويسه عليها طرق اإلجابة

  Unstructured Interviewغيـر املربمجـة  املقابلـة .2



 أساليب البحث العلمي

 96 

السـؤال  بطـرح يقوم ًسلفا ، بل يف املقابلـة التي ستطرح األسئلـة الباحث بإعداد ال يقوم

ًمناسبا فاتحا الحديث للمستجيب بأن الذي يراه  حريــة ً، ومعطيا إيـاه بطريقته يجيب عليه ً

 أو كـام يسـميها غيــر املربمجــة املقابلــة وتسـتخدم أو الوقـت لألسلوب تحديد دون كالمال

ــة ـبعض املقابـل ـرة اـل ــة الـح ـابالت أو املفتوـح ــة يف املـق ـالبحوث املتعلـق ــة ـب أو  االستكشافـي

 أو موضـوع املقابلــة عـن موضـوع شاملــة خلفيــة وجـود بسبب عـدم وذلك االستطالعيـة

 البحث 

 :العينـة  ادأفر حيث عدد من - ب

 -:الثنائيـة  املقابلـة .1

واملسـتجيب  املعلومـات أو جامع املقابلـة مجرى فقط شخصني التي تجري بني املقابلـة 

 . ثنائيـة مقابالت تكون يف البحوث العلميـة املعلومات ألغراض جمع املقابالت أغليبـة إن

 -: الجامعيـة املقابلـة .2

هـذا  مزايـا أهم ومن هم األفراد عدد من مع وماتاملعل جامع التي يجريها هي املقابلة 

 مـن أن ، إال املعلومـات لجـامع بالنسبــة الوقـت تـؤدي إىل توفيــر أنهـا املقابالت من النوع

 .مبطلق الحريـة  يعبـر عن رايـه لكل مستجيب بأن الكاملـة الفرصـة إتاحـة عدم عيوبها

 -:ابلـة إجراء املق عند بالحسبان الواجب أخذها  االعتبارات
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 ال بـد مـن فإنـه املسـتجيني مـع بـإجراء املقـابالت املعلومات أو جامع الباحث عند قيام

 -:ما ييل  مراعاة

الرتحيبيـة وبـالتعريف  بالكلامت جو ودي يفضل أن يبدأ الباحث املقابلـة إيجاد .1

 احولهـ باإلتفاق العـام تتصف عامـة عن مواضيع يستهـل الحديث يف بدايته ، وأن عن نفسه

 .للجدل أو املثيـرة الحارة وليس املواضيع

أو الباحـث  ينبغي عىل مجـري املقابلــة اللقاء يف بدايـة: املعلومات  عىل رسيـة  التأكيد

 تسـتخدم ولـن كاملـة ستعامل برسيـة الحصول عليها التي سيتم املعلومات عىل أن أن يؤكد

 .البحث  إال األغراض

 ـبـدون رأـيـه اـبـداء للمـسـتجيب حرـبــة واـتـرك: نـظـرك  ال تـحـاول ـفـرض وجـهــة .2

 . عليه أي ضغوطات مامرسـة

إال  أثارتـه وال هـدف مـن ورائـه مـن عن الجدل املطول والذي ال طائل اإلبتعاد .3

 . الوقت إضاعـة

املسـتجيب ، سـواء مـن حيـث  قبـل من فهمها وسهولـة األسئلـة بساطـة مراعاة .4

 . حيث أسلوب الطرح أو من الصياغـة

 مهـام كانـت إجاباتـه أي مـن اسـتنكار وعـدم املبحوث بإجابات االهتامم إظهار .5

 . أو غريبـة متطرفـة

 صـويت أو فيـديو احضار التسـجيل عند املستجيب بلطف ولباقـة طلب موافقـة .6

 . يف املقابلـة مـا يدور تسجيـل ألغراض
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ــة وـقـت تنـظـيم .7  املـحـدد يف الوـقـت وإجاباتـهـا بحـيـث تنتـهـي األسئلــــة املقابـل

 . للمقابلـة

 1(  وعيـوب املقابلـة مزايا(  

 -:أهمها  مبزايا عدة املقابلـة تتمتع 

 تكـون كـأن فيهـا االستبانــة استخدامها يف املجاالت التي يصعب اسـتخدام ميكن .1

 . السن صغار أو من األميني من العينـة

 وحتـى يتسـنى األسئلــة طـرح وإعادة إلمكانيـة توضيح ًتوفـر عمقا يف اإلجابات .2

 .مدرب  إىل مقابل جـةفهي بحا ذلك

 بـأي طريقــة الصـعب الحصــول عليهـا مـن املسـتجيب من تستدعي معلومات .3

 . الكتابـة أكثـر من الكالم يحبون الناس بشكـل عام أخرى ، ألن

 فنسبــة( تـتم مقـابلتهم مـن معظـم الحصـول عـىل إجابـات مـن إمكانية توفـر .4

 ) .مثالً ستبياناال أداة مع نـةًجدا باملقار عاليـة فيها االستجابـة

 الصـوت املشاعـر ، كنغمــة وتوضح تعزز االستجابات غري لفظيـة توفـر مؤرشات .5

 .والرأس  اليدين وحركـة الوجـه ومالمح

 -:ًعيـوب أيضا أهمها  بعض املزايا فليها للمقابلـة كام أن 

 الواـحـد الـفـرد مقابـلــة ألن األـفـراد ًكبـيــر نـسـبيا ـمـن ـعـدد يـصـعب مقابـلــة .1

 .ًتا طويالً من الباحث وق تستغرق

                                                 
  189-188 أحمد سليامن عودة فتحي حسن مكاوي ، املرجع نفسه ص ( 1 )
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ًمـدربا ال ً مـاهرا املقابـل يكـن تتطلب مقابلني مدربني عىل إجرائهـا ، فـإذا مل .2

يتحيز املقابل مـن  ، وقد املستجيب إجابته يزيف للمقابلـة ، وقد خلق الجو املالئم يستطيع

 .اإلجابـة  يؤدي إىل تحريف ، بشكل حيث ال يدري

ــة .3 ــر صعوـب ـي التقدـي ـيالت أو إخضــاعها لإلســتجابات الكـم ــة إىل تحـل  كمـي

 . Unstructured املفتوحـة يف املقابالت وبخاصـة

الذي  املقابلـة يف مكان التسجيـل اإلجابات أو تجهيز أدوات تسجيـل صعوبـة .4

 . "عىل األغلب " املستجيب  يحدده

ل تسجيــ هي عمليـة يف إجراء املقابلـة الحساسـة النقاط من ال تنىس هنا أن أن وينبغي

 يكـون ، فقـد التسجيــل أثنـاء االخطـاء مـن العديد أن ترتكب املحتمل من ، حيث املقابلـة

 ترتكـز ، كـام قـد نسـيانها أو لتعمـد لنسـيانها معنيــة معلومـات تسجيــل إثبات خطأ هناك

 . أهميتها من التقليل أو بعض األمور إىل تضخيم الباحث نفسه أخطاء التسجيـل يف ميل

  Ouestionnaire نـةاالستبا: ًثالثا  

 هي وسيلـة واالستبانـة يف البحـوث العلميـةً األكثـر استخداما هي األداة اإلستبانـة أداة 

حــول  األسئلــة عـىل مجموعــة مـن خـالل احتوائهـا مـن املبحـوثني مـن املعلومـات لجمع

 . عليها اإلجابـة املستجيني البحث والطلب من متغيـرات

ــتم ــع  وـي ـــة توزـي ــد ـخــالل التـســليم ـمــن إـمــا ادةـعــ اإلستباـن  ـخــالل  أو ـمــن بالـي

ـــتم وـقـــد إىل املـســـتجيني بالربـيـــد إرـســـالها   املعلوـمـــات ـجـــامع بوـجـــود تعبئتـهـــا ـي
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خـالل  مـن تعبئتها يتم أو قد إعادتها معبأة وقبل االستبانـة تسليم بعد أو أثناء غيابه نفسـه

 . املعلومات يف تحصيل التي تتطلب الرسعـة الهاتف يف بعض األحيان

 االستبانـة  تصميم  

 ، وتصـمم التـي يختارهـا العينــة عـىل أفـراد وتوزيعهـا االستبانــة  يقوم الباحث بإعداد

 .أجزاء رئيسيـة  ثالثـة االستبانـة لتشمـل

 -:األول  الجزء

الجـزء  يف هـذا ويـتم Covering Letter التغطيــة برسـالة أو مـا يسـمى  يتناول املقدمــة

 اإلشـارة املستجيب عىل اإلجابـة مـن خـالل تحفيـز وكذلك وأهميتهالبحث  بعنوان التعريف

البحـث  إال ألغـراض تسـتخدم ومن أنها لـن املعلومات عىل رسية بالتأكيد إجابته إىل أهميته

 . وعنوانه الباحث باسم التعريف كام يتم

 -:الجزء الثاين 

إىل  التـي تحتـاج ئلــةيف األس وخاصــة االستبانــة تعبئـة بكيفيـة يتناول بعض اإلرشادات

 . يف اإلجابـة مختلفـة طريقـة

 -:الثالث  الجزء

 ـمـن الـجـزء يشـمــل ـهـذا مبتـغـريات البـحـث ، وبالـتـايل فـقـد املتعلـقــة األسئـلــة يتـضـمن

 -: االستبانـة
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أسئلة تتعلق بالصفات الشخصية للباحث كـالعمر والسـمتوى التعليمـي ومسـتوى  - أ

ئلة تعلق بالصفات التنظيمية للمنظمـة كالشـكل الدخل وسنوات الخربة وقد يكون هناك أس

 .القانوين وسنة التأسيس وعدد املوظفني وحجم رأس املال 

 .لة التي تؤثر عىل املتغري التابعأسئلـة تتعلق باملتغريات املستق - ب

 .أسئلة تتعلق باملتغري التابع موضوع الدراسة والبحث - ج

  صياغة أسئلة اإلستبانة : 

نة يقوم الباحث بصياغة األسـئلة التـي مـن وجهـة نظـره تقـيس بعد تصميم منوذج اإلستبا

فهذه األسئلة يجب أن تغطي كافة الجوانب املتعلقة بكل . املتغريات املراد دراستها قياسا دقيقا

كام أنه ال ينبغـي أن ينبغـي أن يكـون هنـاك أي سـؤال . متغري من املتغريات الورادة يف البحث

 .ه املتغرياتزائد أو ال يغطي أي متغري من هذ

 :وهناك ثالثة أنواع من أسئلة اإلستبانة 

 :األسئلة املفتوحة اإلجابة  -1

 تلك ألسئلة التي تكون إجابتها مفتوحة وغري محددة 

 ...................................... ما رأيك يف 

 محاولة من الباحـث ويستخدم هذا النوع من األسئلة بكرثة يف البحوث االستكشافية وذلك

 .للحصول عىل أكرب قدر ممكن من املعلومات 

 :األسئلة املغلقة اإلجابة  -2
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تلك األسئلة التي تكون إجابتها محددة بخيارات معينة ،ومـا عـىل املسـتجيب إال أن يـؤرش 

أو قد تكـون .ال أوافق /أوافق. ال /وقد تكون الخيارات ثنائية أي نعم.عىل اإلجابة التي يختارها 

 .إطالقا /نادرا  /أحيانا/غالبا /دامئا . ال أوافق أبدا/ ال أوافق /افقأو/متعددة أوافق جدا

 :األسئلة ذات الفروع  -3

فإذا أجاب املسـتجيب عـىل فـرع .تلك األسئلة التي تكون متفرعة ألكرث من فرع 

 .معني أنتقل إىل اإلجابة عىل الفرع اآلخر

 ال  نعم  هل متارس الرياضة-

 نشطة تحب؟أي األ.  إذا كانت اإلجابة نعم-

 كرة الطائرة  كرة اليد  كرة القدم

 :وعند صياغة أسئلة اإلستبانة فإنه ينبغي مراعاة ما ييل

أن تكون األسئلة أو العبارات واضحة للمستجيب العادي، فإذا تضمنت كلـامت غـري  -1

 .واضحة املعنى فإن عىل الباحث تعريفها للمستجيب

ى واحد ، فكلمة الـدخل قـد تعنـي أن تكون األسئلة محددة وال تحمل أكرث من معن -2

الدخل اليومي أو األسبوعي أو الشهري أو السنوي، كام أنها قد تعنى الدخل من الوظيفة فقـط 

أو قد تشمل الدخل من املوارد األخرى خارج الوظيفة كـام أنهـا قـد تعنـى دخـل رب األرسة أو 

 .ائف ثابتة دخله باإلضافة إىل دخل أفراد األرسة اآلخرون الذين يعملون يف وظ
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أن تراعي املستوى ال تعليمـي و الثقـايف للمسـتجيب فأسـئلة اإلسـتبانة املوجهـة غـىل  -3

املهندسني تختلف عن أسئلة اإلسـتبانة املوجهـة إىل املهندسـني تختلـف عـن األسـئلة اإلسـتبانة 

ذلـك جة العامية إذا تطلب األمـر الـلـهوال مانع من تصميم أسئلة إستبانة ب.املوجهة إىل العمل 

 .وكان املستجيبني املوجهة إليهم اإلستبانة عىل قدر متواضع من التعليم والثقافة 

عدم تضمني اكرث من معلومة يف سؤال واحد، كان يكون سؤال واحـد يتضـمن عبـارات  -4

 .عن عدالة رواتب املوظفني وعن حالة ظروف العمل

 لـدى املسـتجيب تجنب األسئلة الطويلة والتي قـد تـؤدي إىل ضـياع الفكـرة األساسـية -5

 . كلمة 20وإجامال إنه يفضل أن ال تزيد عدد كلامت اي سؤال عن .

" ،كان تقـول التي توحي للمسـتجيب بإجابـة محـددةتجنب األسئلة اإليحائية أي تلك  -6

 " .التدخني ضار بالصحة ، فهل أنت مدخن "أو تقول ... " بأن اإلدارة عادلة  هل ترى معي

 د.ستفزازية تجنب األسئلة التهكمية أو اإل -7

مراعاة أن يكون لكل سؤال هـدف ، وبالتـايل ال مجـال لألسـئلة التـي ال تقـوم بقيـاس  -8

 . بدور يف معرفة خصائص عينة البحثمتغري من متغريات البحث أو ال تقوم

  مزايا وعيوب اإلستبانة 

 :املزايا 



 أساليب البحث العلمي

 104 

ري اإلستبانة وسيلة هامة للحصول عىل معلومات من عدد كبـري مـن النـاس تفـوق بكثـ -1

 .حجم التي يغطيها أدوات جمع املعلومات األخرى كاملالحظة واملقابلة واالختبارات

حيـث ميكـن إرسـالة بوسـاطة الربيـد إىل أي  عدم تقييد اإلستبانة باملحددات املكانية ، -2

  )1(.مجموعة حتى لو كانت بعيدة 

ٍهنـاك وقـت كـاف للباحـث لتصـميم اإلسـتبانة وفحصـها ومراجعـة بنودهـا دون أيـة  -3

ضغوط يف الوقت ، وعرضها عىل الخرباء ، بل وتجربتها تجريبيـا مبدئيا،وهـذا يعطـي لإلسـتبانة 

 .قيمة علمية ودقة وموضوعية 

إجابات املستجيبني تعىل أسئلة اإلستبانة قد تكون أكرث دقة وموضوعية ألن املستجيب  -4

وجـه ، قـد يضـطر غري معروف الشخصية ، بينام الوضع مختلف يف املقابلة والتي تجري وجها ل

 . فيها املستجيب أن ال يكشف عن كثري من املعلومات الهامة حتى ال متس شخصيته وكربيائه 

اإلستبانة أقل جهد وتكلفة وأيرس وسيلة لجمع املعلومات ،حيـث أن املعلومـات التـي  -5

 ..نحصل عليها بواسطتها يكون من السهل جمعها وفرزها وعرضها وتحليلها

                                                 
)1( Umaekaran, "Research Methods for Business :A still- Buiding Approch, New York : John 

Wiley & Sons, 1992. 
ن للطباعـة دار زهـرا: محفوظ جودة ، أساليب البحث العلمـي يف ميـدان العلـوم اإلداريـة ، عـامن /ظاهر كلاللدة 

 .152-150 ، ص ص 1997والنرش ، 
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جيب لتـدقيق إجاباتـه ،بيـنام ال توجـد مثـل هـذه الفرصـة يف هناك وقت كاف للمست -6

 .املقابلة ، حيث تتوفر فرصة كافية للتكفري دون ضغوط ودون أن يكون الباحث تحت املراقبة 

اإلستبانة من أكرث الطرق متثيال ملشكلة البحث إذ يتم صياغة كل سؤال للحصـول عـىل  -7

 .إجابات تدخل يف باب اإلجابة عىل مشكلة البحث

ال تحـتـاج اإلـسـتبانة إىل ترتيـبـات إدارـيـة كـثـرية لجمعـهـا وـكـام يحـصـل يف حاـلـة إـجـراء  -8

املقابالت أو املالحظات ، حيث تعود اإلستبانة من املستجيب بعد تعبئتها إىل عنوان الباحث أو 

املؤسسة املرشفة يف حالة إرسالها لها بالربيد أو يـتم جمعهـا بواسـطة الفريـق املرشف يف حالـة 

 .باليدتوزيعه 

 :العيوب

أن بعض األفراد قد ال يعيد اإلستبانة ،حيث أن نسبة املعاد مـن اإلسـتبانات عـادة قـد  -1

 .من العدد اإلجاميل % 25-20ترتاوح بني 

ال ميكن استخدام اإلستبانة يف مجتمع أمـي ، يف حـني أن مشـكلة البحـث قـد تتطلـب  -2

زيادة عدد أفراد الفريـق وتـتم الحصول عىل معلومات من هذه الفئة لذلك يضطر الباحث إىل 

قراءة كل سؤال يف اإلستبانة لكل فرد ويسجل عضو الفريق اإلجابة وهذا يؤدي إىل بذلك جهود 

 .كثرية ووقت طويل ومعاناة يف طرح السؤال وتكرار طرحة وتدون اإلجابة 

املستجيب قد يقوم بإعطاء اجوبة غري صحيحة غام بسبب أنه مشغول وال يوجد لديه  -3

 اف لقراءتـــه ، أو بســـبب عـــدم معرفـــة مـــا تعنيـــه بعـــض األســـئلة وقـــام وقـــت كـــ
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باإلجابة حسب تفسرياته ،أو ألنه يعتـرب اإلسـتبانة يشء روتينـي يقـوم باإلجابـة عليهـا عشـوائيا 

 .ويرجعها إىل مصدرها

الباحث يف اإلستبانة ال يستطيع أن يسجل ردود فعـل املسـتجيب وإنفعاالتـه، وال عـن  -4

 .شخصيته أو طباعه 

  :Tests اإلختبارات: رابعا

تعترب االختبارات أداة رئيسية من أدوات جمـع املعلومـات عـن موضـوع البحـث ، وميكـن 

تعريف االختبار عىل أساس أنه إجراءات منظمة تهدف غىل قياس صفة معينة أو قيمة ظـاهرة 

 .محددة

ديـد موضـوع هذه إجراءات تتضمن تحديد الغاية من عمل االختبار بالدرجة األوىل ثـم تح

 .االختبار،وبعدها تصميم االختبار ووضع تعليامته وإرشاداته

وقبل إقرار االختبار بشكل فعيل فال بد من تجريب االختبار عىل عينة صغرية مـن املجتمـع 

 .للتأكد من فعاليته ودقته يف قياس الصفة املراد قياسها

 مـن صـفات أو مـا أكتسـبه وتقوم االختبارات عىل أساس أن سلوك الفرد يشري إىل ما عنـده

وملـا كـان . الصفة من أهم محددات ذلك النوع من السلوك  من مهارات متيزه عن غريه ولذلك

من الصعب يف مثل هذا النوع من االختبارات تحديد مقدار ما لدى الفـرد مـن كـل صـفة مـن 

معامـل الصفات فإن عىل الباحث اإلستعانة بالطرق اإلحصائية لتحليل نتائجه وغـي جـاد  هذه

ونتيجـة لهـذه الصـعوبة متيـل أكـرث االختبـارات إىل اختبـار .االرتباط بني كل من هذه الصـفات 

عينات من السلوك مقتبس كل منها صفة معينة ،وتشكل االختبارات العقلة أي جزءا كبـريا مـن 

 .االختبارات
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 :وهناك عدة أنواع من املقاييس التي تستخدم يف مجال االختبارات من أهمها

 " Socio-metric" اييس السوسيومرتية املق -1

وتهدف أساسا غـىل قيـاس العالقـات االجتامعيـة ،للحصـول عـىل بيانـات تتعلـق بالتفاعـل 

وتهتم العلوم االجتامعية وبخاصة علم االجتامع وعلم الـنفس . االجتامعي بني أعضاء جامعة ما 

وم عليها والعوامل املؤثرة بدراسة هذه العالقات دراسة علمية موضوعية ملعرفة األسس التي تق

 .فيها

 .وقد كرث استخدام املقاييس السوس يومرتية منذ نهاية النصف األول من القرن العرشين

عـام يـدور داخـل  والسوس يومرتية اصـطالح يشـري إىل طريقـة خاصـة تسـتخدم للكشـف

جامعة من الجامعات عـن قـرب أو بعـد، مـن جـذب أو تنـافر ، وتوضـيح مقـدار التامسـك أو 

لتصدع داخل جامعة ما ،وكذلك عن التنظيم غـري الرسـمي للجامعـة ومـا إىل ذلـك مـن أنـواع ا

 .العالقات االجتامعية وأشكالها وقوتها 

 وتختـلـف أـشـكال املـقـاييس السوـسـيومرتية فمنـهـا ـمـا يطـلـب ـمـن ـكـل عـضـو يف الجامـعـة

  أن يـــرتبط بعالقـــة أو يشـــرتك مـــع األعضـــاء اآلخـــرين يف نشـــاط معـــني مـــع بيـــان

ـدر ـل االختبــارات يف ـت ـذين يرفضــهم ، وقــد متـث ـة األشــخاص اـل  ج األفضــلية ، وكــذلك كتاـب

ـرة ـرد يف داـئ ـل ـف ـم ـك ـه اـس ـع فـي ـث يوـض ـة ، حـي ـات االجتامعـي ـاين للعالـق ـيط بـي ـكل تخـط   ـش

ـنهم  ـل بـي ـوط توـص ـتخدم خـط ـث، وتـس ـهم(  أو مثـل ـرفض ، وأـس ـة لـل ـول ومنقوـط ـامء للقـب  ـص

ـراد الجامـعـة  ـني أـف ـة ـب ـولو) .  متـثـل إتـجـاه العالـق ـات القـب  تكـشـف ـهـذه الـشـبكة ـعـن عالـق

ـام تكـشـف  ـة ، ـك ـزعامء يف الجامـع ـوقني واـل ـن املرـم ـة ، وـع ـارات املتبادـل ـن االختـب ـرفض ـع   واـل
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وتساعد هـذه الشـبكة كثـريا يف معرفـة القيـادات . عن األشخاص الذين هم أقل أهمية واملعزولني 

وذلـك بوضـعها يف مصـفوفة وهناك طريقـة أخـرى لتسـجيل البيانـات السوسـيومرتية . الطبيعية 

وتوضع عالمـات الختيـار القبـول أو الـرفض . يسجل بها أسامء جميع أفراد الجامعة أفقيا أو رأسيا 

 .ثم يسجل مجموع حاالت القبول والرفض لكل فرد يف املجموعة . يف املربعات املناسبة 

  Projective Measuresاملقاييس أو األساليب اإلسقاطية  -2

االتجاهات واملشاعر الكامنة داخل النفس البرشية والتي ال ميكن كشـفها يوجد العديد من 

من خالل املالحظة أو م املقابلة أو اإلستبانة ، وذلك قد يرجع إىل عدم وعـي املسـتجيب بهـذه 

وهنـا يـأيت دور األسـاليب اإلسـقاطية إلظهـار هـذه االتجاهـات وكشـفها . االتجاهات واملشاعر 

 . وجمع املعلومات عنها

 .هناك إجامال ثالث مجموعات من الوسائل املستخدمة يف املقاييس اإلسقاطية و

ومن أهم . تلك األساليب التي يتم استخدام صور غامضة فيها: األساليب اإلسقاطية املصورة  . أ

األمثلة عىل ذلك اختبار رور شاخ الذي يعمل عىل أساس تقديم مجموعة مـن نقـاط الحـرب 

ملبحوثني والطلب منهم أن يفرسوا ويحددوا معنى لكل شـكل بأشكال مختلفة إىل عدد من ا

 . بعض األمور الخاصة باملستجيبني-----وبناء عليه . لديهم 

وهناك أيضا اختبار املوضوع والذي يقوم عىل أساس عرض صور عىل الشخص والطلب منـه 

 .التعليق عىل هذه الصور
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يف هـذه املجموعـة ) : اليب اللفظيـة األسـ( مجموعة األساليب تعتمد عىل تالكلامت واللفاظ  . ب

ومن األمثلة عليها إختبار تداعي الكلام حيـث . يتم إستخدام تعبريات او جمل أو قصة معينة 

وهناك أيضـا . يعرض عىل املستجيب كلامت معينة ويطلب منه كلمة مرادفة للكلمة األصيلة 

صـه ناقصـة ويطلـب إكامل العبارات الناقصة وتكملة القصص حيث تعرض عىل املسـتجيب ق

 .منمه إكامل القصه حسب طريقته 

. ويطلـب فيهـا مـن املسـتجيب أداء دور معـني  : Socio-Dramaticاألساليب السيكودراميه  . ث

 . ومن خالل هذه الطريقة ميكن دراسة بعض األمور الخفية يف شخصية املستجيب 

ن هذه اإلختبارات تقـترص النوع من االختبارات إال أن املشكلة أ1 وعىل الرغم من أهمية هذا 

يف معظم حاالت استخدامها عىل الدراسات النفسـية حيـث مـن الصـعوبة مبكـان تطبيقهـا يف 

  .املجاالت األخرى
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 العينات

 خطوات إختيار العينة  -

 ملاذا إختيار العينات  -

 عيوب إختيار العينات  -

 أنواع العينات  -

  العينة رياضياتحديد حجم
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 العينات

إذا أراد أحد الباحثني أن يدرس مشكلة معينة فإنه بحاجة إىل جمـع املعلومـات عـن هـذه 

ـع الدراـسـة .املـشـكلة  ـد مجتـم ـوم بتحدـي ـه يـق ـات فإـن ـدأ الباـحـث بجـمـع املعلوـم ـل أن يـب وقـب

Population . 

ن قدرتـه مـن حيـث وإذا كان مجتمع الدراسة صغريا ومبقدور الباحث أن يغطيه كلـه ضـم

قد يستطيع الباحث . الوقت والجهد والتكلفة فال شكل أن الباحث سيقوم بذلك بدون مشاكل 

 شـخص أو 500معلومات كاملـة عـن األرس جميعهـا يف قريـة صـغرية يبلـغ مقـدارها أن يجمع 

 شخص، وبالتايل يحصل عىل فكرة كاملة وشـاملة عـن دخـل األرس يف القريـة ومسـتويات 1000

 .عليمية والثقافية وخرباتهم وأعاملهم واتجاهاتهم إزاء قضايا معينة هم الت

إال أنه إذا أراد الباحث أن يجمع معلومات عن األرس القروية يف دولة معني ، فقـد يصـعب 

وبالتايل فقد يلجـأ إىل . عليه ذلك عمليا ، بسبب العدد الكبري لألرس يف القرى الخاضعة للدراسة 

 .  Sample أو أكرث كعينة تحديد قرية أو قريتني

النتائج التي توصل إليهـا مـن خـالل تحليـل العينـة عـىل  Generalizationويقوم بتعميم 

 .املجتمع كله ، والرشط األسايس هو أن تكون هذه العينة ممثلة متثيال صحيحا للمجتمع 

 إن الدراـســة الـشــاملة للمجتـمــع تـســتخدم يف األبـحــاث الـتــي يـكــون ـهــدفها اـلــحرص

  أمــا يف الدراســات األخــرى فإنــه بإمكاننــا أن.  للمجتمــع كتعــداد الســكان مــثال الشــامل
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نـجـري البـحـث ـمـن ـخـالل العيـنـة مـثـل فـحـص دم اـملـريض أ ، دراـسـة ـمـدى مقاوـمـة اللمـبـات 

 . الكهربائية للكرس 

 العينـة خطوات اختيـار :- 

  )1( :مبا ييل  اختيار العينـة خطوات إيجاز ميكن

 )  Define Sampling Unit(  العينـة وحدة تحديد .1

بحـث إىل  مـن العبنــة حـدة ، وتختلف الوحدات من البحث عىل مجموعـة عينـة تشمـل

،  وحـدة العينــة بتحديـد يبـدأ الباحـث أن ويلـزم أو مدرســة ًفردا أو اسـرة تكون آخـر ، فقد

 وحـدةالتي يجب أن تتحقق يف كل  الصفات األساسيـة وتحديد الوحدة نوع حيث يقصد بذلك

 الوحـدة هـذه ما تسـتعبد يف وحدة األساسيـة تتحقق كل الصفات مل البحث ، فإذا وحدات من

 .اإلحصائيـة  العميات من

 obtain the Sampling Frame العينـة اإلطار الذي تؤخذ منه تحديد .2

 نـوع ويجـب عـىل الباحـث ان يحـدد البحـث أي مجتمـع األصـيل باإلطار املجتمع ويقصد

 -:ما ييل  فيه ويشرتط يف اختبار الوحدات عليه تمدالذي يع اإلطار

أردنـا  إذا مـثالً التـي تـدخل يف البحـث الفئـات عـىل جميـع احتوائه الكفايـة مبعنى )أ( 

ال  وجـب أن البحـث بالطالـب أو الطالبــة وحدة وحددت الجامعـة طلبـة مشكالت دراسـة

 ال يكـون الحالــة ففـي هـذه الجامعــة مـن فقـط األوىل إطار البحث عىل السنوات يقتصـر

 .ًاإلطار كافيا 

                                                 
  288-286 محمد زيان عمر املرجع السابق ص ، ( 1 )
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ففي املثال   األصيل املجتمع مفــردات عىل جميع ان يحتوي مبعنى كامالً يكون أن )ب( 

وإال اعتبــر  أي نـوع نقـص مـن دون طلبــة الجامعــة أسمــاء جميع السابق يجب أن يضم

ًناقصا◌  ُ. 

 .  دقيقـة البحث توحدا من عن كل وحـدة املعطاة البيانات ان تكون )ج ( 

أمـر  هـذا يف إطـار البحـث وقـد يقـول قائـل أن املعروفـة اال تتكرر األسامء مراعاة )د (

 مساكنهم يغريون لألشخاص الذين بالنسبـةً يحدث كثريا يف الحقيقـة هذا ولكن مفروغ منه ،

  .مـرة  أسامؤهم أكثـر من فرتد إقامتهم أو مكان

ًتحمــل أرقامـا  الوحـدات وكلام كــانت ـل اختيار العينـةًاإلطار تنظيام يسه ينظم) هـ ( 

 . العينـة إىل سهولـة اختيار أدى متسلسلـة

  Determine the Sample Size حجم العينـة تحديد .3

 فنـيـــة اعتـبــارات األوىل ـمــن األعتـبــارات نوـعــان العيـنـــة حـجــم يراـعــي يف تحدـيــد

ــة  ــر فنـي ـارات غـي ــة اعتـب ـن والثانـي ـا ـم ـث االع ، أـم ـاراتحـي ــة تـب ـمن الفنـي ــة فتتـض  درـج

، فـإذا  يف البحـث يلتزمهـا أن الباحـث التي يود ومدى الثقـة املجتمع وحدات بني التجانس 

ــة ـت درـج ــرة كاـن ـانس كبـي ـني التـج ـدات ـب ـع وـح ـن املجتـم ــة أمـك ـاء بعيـن ــرة اإلكتـف  صغـي

 ًـرا وذلـككبيـ العينــة حجـم الرضوري أن يكـون ًكبيــرا ، فمـن كان التباين ، أما إذا الحجم 

 . الصدفـة من خطأ لتقليل
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 ، فإذا كانـت لديـه الخطأ املعتمدة أن يقرر نسبـة يجب عىل الباحث إىل جانب أنه هذا

 الخطـأ عـام حـدده نســبة حتى ال تزيـد العينـة لحجم الحد األدىن يحسب أنه فيمكنه  5%

 . لنفسـه

 لجمـع املحـدد والوقـت اديــةامل فهـي اإلمكانيـات غيـر الفنيــة لالعتبارات أما بالنسبـة

 محـدد بوقـت املـرتبط العينــة ، فالباحـث حجـم األمور تؤثــر يف تحديـد هذه ألن البيانات

 .الخطأ املحتمـل  ًيتغاىض أحيانا عن نسبـة ًمضطرا ألن يكون بحث محددة وميـزانيته

  Deine the sample Selection Methodاختيار العينـة  طريقـة تحديد .4

بإختالف الطـرق التـي  العينات ، حيث تختلف أنواع إلختبار العينـة طرق عدة هناك إن

، ً األصـيل متثـيالً صـحيحا متثيــل املجتمـع تهـدف إىل جميعهـا كانـت ، وإن يف اختيارها تتبع

 طـرق وتعـدد األصيل وخواص املجتمع مميزات جميع عىل املختارة تحتوي العينـة أن مبعنى

 الجهــود بأقل أدق النتائج حتى يصـل إىل بينها حث املفاضلـةالبا يوجب عىل اختيار العينـة

 حيـث صـفاتها مـن بالطرق املختلفــة الباحث عىل علم إال إذا كان ، وال يتأيت ذلك والنفقات

 .استخدامها  وحـاالت وعيوبها ومميزاتها

 -: اختيـار العينات ملـاذا

 -:أهمها أسباب من لعدةالشامل  حبدالً عن املس اللجوء إىل اختيار العينات يتم
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 تخفـيض التكـاليف عليـه ، وبنـاء البحـث إلنجـاز والجهـد الالزمـني الوقت إختصار .1

الشامــل  املسـح طريـق البحث عن إجراء أن بالبحث ، فال شك املتعلقـة الفعليـة اإلجامليـة

ًيكلف وقتا وجهدا وأمواالً أكثـر منه  . العينات طريق إجراء البحث عن عند ً

 عـدد بسـبب قلــة وذلـك العينــة استخدام يف حالـة عىل اإلجابات صولالح رسعـة .2

 حـاالت تتبـع إىل سهولــة اإلشـارة من فال بد إىل ذلك باإلضافـة للتجربـة العناصـر الخاضعـة

 . ًأيضا قليل عددهم ألن غيـر املستجبني

 ـةمثــل عينـ الحاالت يف بعض عناصـر املجتمع إجراء الدراسـة عىل كافـة استحالـة .3

يعني إتالف كل  الحالـة يف هذه فإختيار الجودة الرصاص طلقات جودة املريض أو درجـة دم

 . الطلقات من طلقـة

 التجربـة مثـل إجراء واحد ومكان يف آن عناصـر املجتمع كافـة جمع امكانيـة عدم .4

 . معني يف بلد عىل الطيور املوجودة

 عـدد كـان ، فكلـام وتحليلهـا اتاملعلومـ معالجــة بعـد إىل النتائج الوصول رسعـة .5

 . الوصول إىل النتائج عمليـة أكبـر طالت للتجربـة الخاضعني

 وـمـؤهلني متخصـصـني بـحـث أو ـجـامعي معلوـمـات مـسـاعدي اـسـتخدام إمكانـيــة .6

 .ًالعمل يكون محصورا  ألداء املطلوب منهم العدد ألن وذلك اإلرشاف عليهم سهولـة وكذلك
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  عيـوب اختيار العينات 

 اسـتخدام ، إال أن العينات استخدام عمليـة بها التي تتصف العديد املزايا من  الرغمعىل

  )1( أهمها  بعض العيوب من يصاحبـه قد العينات

 املتعلـقــة ـعـىل النـتـائج سيـئــة انعكاـسـات فالخـطـأ ـيـؤدي إىل :إـحـتامل الخـطـأ  .1

 -: ًناتجا عن أن يكون وميكن الدراسـة مبجتمع

ًوناتجـا عـن  العينـة عن طبيعـة وناتجـة مقصودة أخطاء غيـر يوه الصدفـة أخطاء) أ (

ًميثـل الكـل متثـيالً صـحيحا وكـامالً وهـذا  ًدامئا للجزء إن كل ال يشرتط ًجزءا من العينـة كون

األخطـاء  هـذه مـن أو التقليـل التغلب عليها ، وميكن احصائيـة العينـة لكون الخطأ إحصايئ

 يف عمليــة الدقــة وإتبـاع اختبـار العنيـات يف عمليــة الطـرق إما عن طريق إختيـار أفضـل

، مـام  العينـة حجم زيادة طريق أو عن للدراسـة العينات أنواع عىل أنسب اإلختبار للتعرف

 لتمثيلــه املجتمـع من حجم كلام اقرتبت العينـة حجم ، فكلام زاد أخطاء الصدفـة يقلل من

 . بالشكـل الصحيح

ــز) ب ( ــد:  أخطـــاء التحـي ــذهوتـح ــلوك األخطـــاء نتيجــــة ث ـه ــن مقصـــود ـس  ـم

ــة الـقـامئني  ـار العيـن ــة مـفـردات ـمـن املعلوـمـات وجـمـع ـعـىل البـحـث يف اختـب ـي العيـن  الـت

 اختـيــار بقواـعــد نـقــص املعرـفـــة نتيـجـــة أن يـكــون ميـكــن وـعــادة  ال متـثـــل املجتـمــع

 وكـلــام متحـيــزة أـصــالً ـهــي عنـيـــة العيـنـــة حـجــم وهـنــا يالـحــظ أن زـيــادة  العيـنــات

 ظـهـــور  فرـصــــة الخـطـــأ ، وكـلـــام قللـنـــا ـمـــن كـلـــام زاد ـهـــذه العيـنــــة حـجـــم  زاد

                                                 
  163-160ين ، املرجع السابق ، ص  هالل بدر الد( 1 )
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كلـام زدنـا  العينــة حجـم كلـام زدنـا مـن ، إذن إىل حيــز الوجـود للعينـة املمثلـة املفردات

 . فيها العناصـر املتحيزة

 تحتاج العلميـة لكل الناس فهذه ميرسة عمليـة ليست اختيار العينـة عمليـة إن .2

اختيـار  الباحـث كيفيــة يهمــل األحيـان ، ففي كثيـر مـن كبيـرة ومهارة ـةومعرف إىل خبـرة

 اختيـار العينـات البحـث ، وأن نتـائج صالحيــة بشكـل دقيق ، مـام يـؤدي إىل عـدم العينـة

أن  ميكـن املهارة ، وهذه أو خاطئـة اعتباطيـة بطريقـة ال يتم فهـو ومهارة إىل خبـرة بحاجـة

 التي تثمـل هـذا عىل اختيار املفردات بالقدرة ثم العينـة مجتمع عىل تحديد تتعلق بالقدرة

 .ًمتثيالً سليام  املجتمع

 أو محـددات ضـعف نقـاط العينـات أنـواع مـن نـوع فلكل العينات أنواع تعدد .3

يف  ًكـامالً أو مناسـبا لإلسـتخدام العينـات مـن واحد نوع هناك اإلقرار أن وال ميكن به خاصـة

 .كل الحاالت 

 عينات ال أنواع 

 -: رئيسني إجامالً إىل نوعني العينات تنقسم

  Probabitiy Sampling االحتامليـة العينات :أوالً 

 ، إال االحتاملـيــة العيـنـات ـمـن الـتـي تتـفـرع العيـنـات أـنـواع ـمـن العدـيـد هـنـاك

ـا ـا كلـه ـردة فرـصــة يف أن تـشـرتك  أنـه ــور أي مـف ــة ظـه ــة يف العيـن  لفرـصــة مساوـي

ـــة ىأخـــر ظهــــور أي مفـــردة  ــات ســـبب تســـميتها ، وهـــذا يف العيـن  بالعيـن

 يف  أســامء موضوعـــة عشـــرة بــني معــني ظهـــور اســم االحتامليـــة، فــاحتامل 
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 .العشـرة األسامء بني خـر منآ ظهور أي اسم وهي نفس فرصـة 10/ 1 صندوق مغلق هي

  Simple Random Sampling البسيطـة العشوائيـة العينـة .1

أو األسـامء أو األوراق وسـحب  األوراق أو البطاقات عن طريق خلط الطريقـة هذه تتم 

 واملوجودة العشوائيـة الكمبيوتر أو جداول األعداد استخدام ميكن عدد محدد منها ، كام أنه

 .املجال  كتب اإلحصاء يف هذا يف كثيـر من

 ةإعـاد أي عـدم اإلعـادة خالل السحب مـع عـدم من العينـة اختيار مفردات يتم وعادة

 واحـدة اختيار مفردة يتم فكيف ، وإال إىل املجتمع أخرى مرة سحبه الذي تم أو الرقم االسم

املفـردة األوىل يف عينـة  فـاحتامل ظهـور وبناء عليـه يف العينـة متيثلها أو أكثـر ليك يتم مرتني

 1/49 واحتامل ظهور املفردة الثانية يف العينة تسـاوي 1/50فردا  " 50" مجتمعها مكون من 

 . وهكذا 1/48واحتامل ظهر الثالثة تساوي 

وإجامال فإن هذه الطريقة تستخدم بكرثة يف حالة وجود تجانس بني أفـراد املجتمـع ، فـإذا 

كان املجتمع غري متجامنسا ، فإن هناك احـتامال ألن تكـون مفـردات العينـة غـري ممثلـة لكافـة 

هندسني وإداريني وحقوقيني، فـإن أخـذ قطاعات املجتمع ، فإذا كان املجتمع مكونا من أطباء وم

 .العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ال يضمن بالتايل ظهر كافة املهن يف العينة 

  " ": Systematic Samplingالعينة العشوائية املنتظمة . 2
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ويقوم هذا النوع من العينات عىل أساس تحديد فرق ثابت أو مسافة ثابتـة بـني كـل رقـم 

يليه وهو ما يسمى مبسافة االنتظام، ويتم التوصل إىل مسافة االنتظام عن طريقـة والرقم الذي 

 800فإذا كـان عـدد أفـراد املجتمـع . قسمة عدد أفراد املجتمع عىل عدد أفراد العينة املطلوبة 

  .20=800/40=  ، كان مسافة االنتظام 40وعدد أفراد العينة املطلوبة 

م الباحـث باختيـار املفـردة األوىل بطريقـة عشـوائية بعد اسـتخراج مسـافة االنتظـام ،يقـو

 . مثال ، فتكون أرقام العينة املختارة 6بسيطة فإذا تم اختيار الرقم 

  . 786 وهكذا حتى تصل إىل الرقم األخري 106،86،66،46،26،6

وطبعا فإن األرقام املختارة يف العينة ال بد أن يقابها أسامء يف جداول خاصـة بـذلك ، أو قـد 

 .كون هذه األرقام أرقام بيوت يف حي سكني معني أو غري ذلك ت

  " Stratified Sampling"العينة الطبقية . 3

أهم عيوب طريقـة العينـة العشـوائية البسـيطة عـدم مالءمتهـا  لقد سبق أن ذكرنا أن أحد

 .للمجتمعات غري املتجانسة أو تلك التي يوجد فيها عدة طبقات أو فئات 

 يف هذه الحالة استخدام طريقة العينة الطبقية إذ يتم كتقسيم املجتمع وقد يكون األنسب

إىل طبقات أو فئات حسب أغراض البحث وطبيعته، لتقسيم املجتمع حسـب الجـنس إىل ذكـر 

أو أنـثـى وتقـسـيمه حـسـب اإلدـمـان ـعـىل الـتـدخني إىل ـمـدخن أو ـغـري ـمـدخن أو ـغـري ـمـدخن 

  . متزوج أو مطلق أو أرملوتقسيمه حسب الحالة االجتامعية إىل أعزب أو

 . أما من حيث تحديد عدد مفردات العينة من كل طبقة فإن هناك أسلوبني لذلك
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ويكرث إتباع هذه األسلوب عند عـدم معرفـة عـدد أفـراد أو : أسلوب التوزيع املتساوي .1

فإذا مل يكن لدى الباحث إحصائيات عن عـدد املـدخنني .النسب املتعلقة بكل طبقة يف املجتمع

 املدخنني يف الجامعة، فإنه قد يقوم باختيـار نصـف أفـراد العينـة مـن املـدخنني والنصـف وغري

 .اآلخر من غري املدخنني 

يف حالة وجود إحصائيات معروفة عن عدد أفـراد الطبقـات : أسلوب التوزيع التناسبي .2

فإذا . ناسبيأو الفئات أو الفئات يف املجتمع األصيل فبإمكاننا اختيار طبقات العينة عىل أساس ت

منهم إناث، وأردنا اختيار عينـة % 30منهم ذكور ،%70، 1000كان لدينا مؤسسة عدد موظفيها 

 شخصا ، فإننا نأخذ بالحسبان نسب كل من الذكور واإلنـاث يف املجتمـع األصـيل 50مكونة من 

 . موظفا من اإلناث15 موظفا من الذكور، 35وبناء عليه فإننا نختار 

 ":  Cluster Sampling" العنقودية  العينة .3

يتم تقسيم املجتمع وفق أسـس العينـة العنقوديـة إىل منـاطق جغرافيـة كبـرية ثـم أصـغر 

 . وبالتايل فإن هذه الطريقة سميت بالعنقودية ألنها أشبه بالعناقيد أي عناقيد العنب. وهكذا 

 :ايئ وبعد تقسيم املجتمع إىل مناطق يتم اختيار أفراد من كل منطقة عىل أساس عشو

فقد يتم تقسيم الدولة إىل محافظات وكل محافظة إىل مدن وكل مدينة إىل أحياء وكل حي 

 .إىل عامرات وبعدها يتم أخذ عينة من مجموعة من العامرات يف كل حي من األحياء 
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  Nonprobability Samplingالعينات غري االحتاملية : ثانيا 

 يف اختيـار العينـات حسـب ظـروف الباحـث قد يتم اللجوء إىل هذه املجموعة من الطـرق

وحسب نطاق البحث، وطبيعي أن فرصة ظهر أي مفردة يف العينة ال تسـاوي فرصـة ظهـور أي 

 . مفردة أخرى يف العينة 

 : ومن أهم أنواع العينات غري االحتاملية 

  Purposive samplingالعينة العمدية  .1

صية ومعرفتـه السـابقة،فقد يلجـأ الباحـث يختار الباحث أفراد العينة بناء عىل خربته الشخ

 .إىل اختيار أفراد العينة املطلوبة من كبار العمالء أو كبار املوظفني بشكل انتقايئ

  Accidental Samplingالعينة العرضية  .2

كـأفراد العينـة لـذين يقـابلهم  by accidentيتم اختيار العينة العرضية عرضا أي بالصدفة 

لتلفزيون يف أماكن معينة ،فمن تصادف وجـوده يف ذلـك املكـان كانـت مراسلو وكالت األنباء وا

فرصة ظهوره يف العينة عالية جدا، أما من مل يكن موجودا يف ذلك املكان فليس لديه أي فرصـة 

 .يف الظهور يف العينة 

 : Quota Samplingالعينة الحصصية  .3

ـواع ـرث أـن ـن أـك ـية ـم ـة الحصـص ـرب العيـن ـة تعـت ـري االحتاملـي ـات ـغ ـوائيةالعيـن ـري العـش   أو ـغ

ــىل ــع ـع ــتم تقـســيم املجتـم ــه ـي ــة فإـن ــتخداما يف البـحــوث ، ومبوـجــب ـهــذه الطريـق   اـس

   طبقات متجانسة كام يف العينات الطبقية ، لكن الفرق الرئييس بني العينـة الحصصـية والعينـة
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 .الطبقية إن العينة الحصصية يتم إختيار أفراد العينة فيها من كل طبقة عىل أساس إنتقايئ

 تحديد حجم العينة رياضيا: 

هـنـاك العدـيـد ـمـن العواـمـل الـتـي ـتـؤثر ـعـىل حـجـم العيـنـة ـمـن أهمـهـا حـجـم املجتـمـع 

ومـدى دقـة املعلومـات التـي يريـد  البحث،ودرجة تجـانس أو عـدم تجـانس أفـراد املجتمـع ،

 .الباحث أن يحصل عليها ، باإلضافة إىل محددات الوقت والتكلفة 

ا أساسيا يف تحديد حجم العينة ،املطلوب إال أنه ميكن تحديـد وقد تلعب خربة الباحث دور

 :حجم العينة عىل أساس ريايض بالطرق بالتالية 

  Meansتحديد حجم العينة عىل أساس املتوسط :أوال 

N                      =           z262         

                             e2 

 : حيث 

N: ب إختيارهاحجم العينة املطلو. 

z : الدرجات املعيارية الخطأ. 

 .اإلنحراف املعياري للمجتمع : 6

E :  الخأ املسموح به أي أقىص إنحراف مسموح به للمتوسط الحسايب للعينة عـن املتوسـط

 .الحسايب للمجتمع 



 أساليب البحث العلمي

 
 

125 

ـال  ـع البـحـث : مـث ـاري ملجتـم ـراف املعـي ـان اإلنـح ـوب 2إذا ـك ـة املطـل ـتوى الثـق  %95 ومـس

 "z=1.96 "فـكـم يـقـدر حـجـم العيـنـة 0.05 نـفـس الوـقـت ـفـإن الخـطـأ املـسـموح ـبـه ـهـو ، ويف 

 .املطلوب

  x  4 3.8416 = 2" 2 " 2" 1.96" حجم العينة : الحل 

  "0.05  "2    00025 

  تقريبا 6.146= 

  Proportionsتحديد حجم العينة عىل أساس النسب :ثانيا 

Z2p"1-p"= N 

 :حيث 

N  :ها حجم العينة املطلوب اختيار. 

Z  :الدرجات املعيارية للخطأ. 

P : نسبة النجاح املفرتضة يف املجتمع. 

E : الخطأ املسموح به . 

تـنجح واحـدة يف توقيـع عقـد  لو افرتضنا ان من بني كل عرشة اتصاالت مـع العمـالء:مثال 

  0.04=  ، والخطأ املسموح به Z= 1.96 كانت 1البيع ، ما هو حجم العينة إذا 

  0.10=1/10= الحل  أ 

 0.90X0.10 X  "1.96= "حجم العينة 
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  "0.04 " 2  

0.09 X 3.8416 =        216تقريبا    

  0.0016   

وال بد من اإلشارة إىل انه ينبغي عند تحديد حجم العينة أن نأخذ بعـني االعتبـار املوازنـات 

التضحية بجزء املخصصة للبحث والوقت املطلوب إنجاز البحث خالله ، فقد يضطر الباحث إىل 

من الدقة يف بعض مجاالت البحث واستخدام عدد اقل من حجم العينة حتى ال يتجاوز حـدود 

  .املوازنة املخصصة للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساليب البحث العلمي

 
 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـل السابعالفص
 

 منهاج البحث العلمي



 أساليب البحث العلمي

 128 

 

 ث العلمـي البحـ مناهج

 التاريخي  املنهـج  *

 الوصفي  املنهـج *

  املسحيـة الدراسات -

 الحالـة  ةدراسـ -

  يـةالسبب الدراسات -

 التجربيي  املنهج  *
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 البـحــث العلمي مناهج

ملناهج البحـث العلمـي ،  محددة حـول تصنيفات الباحثني بني اتفاق عام هناك ال يوجد

.  رئيسيــة منـاهج الفرعيـة املناهج يعتربون وآخرون فقط الرئيسيـة يأخذ باملناهج فبعضهم

 البحث مام يؤدي إىل اخـتالف تصـنيفات هجومنا البحوث أنواع بني يخلط البعض قد كام أن

 . املناهج هذه

 -:كام ييل  البحث تصنيف ميكن عىل العموم

 التاريخي  املنهجHistorical Method  

 وتحليلهـا أحداث املـايض وتفسيــرها التاريخي يف البحث عىل أساس دراسـة املنهج يقوم

 . الحاضــر والتنبـؤ باملسـتقبل أوضـاع تساعدنا عـىل تحليـل عامـة إىل قوانني بهدف التوصل

 يف مجتمـع فشــل املشـاريع اسـباب إذا رغـب الباحـث يف الدارســة فأنه أكثـر دقـة ومبعنى

 ، وإذا الـزمن مـن الفتــرة لتلك التاريخيـة البيانات استخدام ميكنه فأنه عام مائـة قبل معني

 اسـتخدام ميكنـه أنـهف اإلداريـة عىل تطـور األسـاليب التي طرأت التغيـرات رغب يف دراسـة

 . الحالـة يف هذه إىل التقارير السابقـة أو الرجوع البحوث السابقـة

 مـغـزى وأهمـيــة الـتـي يتعاـمـل بـهـا الباـحـث ـمـع الـتـاريخي الطريـقــة اـملـنهج وبعـكـس

 فهـم الباحـث يسـتطيع والقريـب ، حيـث بواسـطتها البعيـد يف التـاريخ الكامنـة املعلومات

  )1( للاميض  استمرار هو الحاضـر ، ألن األحداث يف املايض يف صنع العوامل التي ساهمت

 
                                                 

 عيل جربين ، وحمد الغديـر ، أساسـيات البحـث العلمـي وكتابــة التقـارير العلميــة والعلميــة ، عـامن ، دار ( 1 )
  2001الحامد للنشـر والتوزيع 
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البحث العلمـي يف  خصائص خالل تطبيق من التاريخي ميكنه املنهج فالباحث الذي يتبع

 يصل أن وتفسيـرها وتحليلها البيانات وجمع الفكريـة واالمانـة واملوضوعيـة كالدقـة دراسته

 وضـع محاولــة ثـم ومـن بينها السببيـة عض العالقاتب وإيجاد التاريخيـة االحداث إىل ربط

 . منها واالستفادة تعميمها ميكن قوانني

 اهـتامم إذ ينصـب االجتامعـي وعمـل املـؤرخ عمـل الباحـث مييـز ويجب ىل الطالب أن

 االجتامعيــة بظروف بيئـته األحداث وربطها الحدث وليس رسد وتحليل الباحث عىل تفسـري

 بتفاصـيل الحـدث واإلملـام إىل تـدوين يـذهب عمـل املـؤرخ بيـنام ـةواالقتصادي والسياسيـة

 . )1( قوتني  بني أحداث معركـة حدثت ورسد مثـل رشح املنفردة الفرديـة املايض وباألحداث

 منــذ خلـدون ابـن ، فوضـع تاريخيــة قـوانني لوضع عديدة محاوالت هناك كانت لـقد

 ، وكـذلك التـاريخ يف فلسفــة ل نظرياتههيجـ ، كام وضع القوانني هذه بعض قرون خمسـة

وتطبـق يف  القـول بأنهـا تعمـم ال ميكـن القـوانني هـذه ، إال أن توينبي وآخرون فعـل ارنولد

 . الحاضـر واملستقبل احداث األحوال وبأنها تفسـر لنا كافـة جميع

ــتخدام ان ــوانني اـس ـــة الـق ــي أن التاريخـي ــا  ال يعـن ــأ علمـي ــتطيع ان يتنـب ــؤرخ يـس  ًاـمل

 عنــد علمــه البشـــر واملســتقبل عــن قــدرة أمــر خــارج ذلــك ألن املســتقبل داثباحــ

  

 

                                                 
  400 ص 1992عامن ، دار الرشوق (  فهمي الغزوي وآخرون ، املدخـل إىل علم االجتامع ( 1 )
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 عـىل ضـوء دراسـته معنيــة لقضيــة العامــة االتجاهـات تحديـد يستطيع املؤرخ لكنالـلـه 

 . بالقضيـة الظواهر املتعلقـة بني ، والربط لألصول التاريخيـة

  )1( :ها أهم متالحقـة التاريخي مراحل أو خطوات املنهج ويتضمن

 عـدم ، وينبغـي مراعـاة واملكـان والزمـان املشكلـة ، من حيـث املوضـوع تحديد .1

 يكلفــه قـد ذلك ، حيث أن تحديد بدون والتي تكون الرباقـة انسياق الباحث وراء العناوين

 .العاليـة املبذول والتكلفـة والوقت الجهد الكثيـر من

 التـي يقـوم ًزمنيـا عـن الوقـائع الباحث بعيـد التاريخيـة ملا كان املعلومات جمع .2

يلجـأ إىل  ، فأنـه املباشــرة إىل املالحظـة الوقائع هذه اخضاع يصعب عليه فهو بالتايل ببحثها

 . الذي يجريه بالبحث املتعلقـة املعلومات مصادر يستقي منها عدة

 -:املصادر مبا ييل  هذه أهم رشوان ويوجز الدكتور حسني  

  )2( نفسـه  التي يستخدمها املؤرخ ـةاألولي التاريخيـة املصادر - أ

 ] . وغريها والسجالت واملخطوطات والوثائق كاآلثار و الكتب والكتب[  

                                                 
 االسكندريـة دار املعرفـة الجامعيـة ( دل غنيم جمـال حجـر يف منهج البحث التاريخي  عا( 1 )

 \ 30 ص 1993 
 "  حسني رشوان ، العلم وبالبحث العلمي ، دراسـة يف مناهج العلوم ، الطبعـة الخامسة ( 2 )

  146 ، ص 1992 االسكندريـة املكتب الجامعي الحديث ، 
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 .التحلييل  الحضاري والتاريخ التاريخ مواد - ب

 . بهم املوثوق والشهود باملالحظـة املتعلقـة املصادر الشخصيـة -ج

 العلمـي يف املعلومـات لشـكا مبـدأ ينبغي اتبـاع التاريخيـة املعلومات من التأكد .3

 عـن تـم قـد األحـداث والوقـائع نقــل يكـن مل إذا ، وخاصــة عليهـا التي يحصـل التاريخيـة

أو غيـر  واألخطاء سواء املتعمدة والتوشيـة التزييف احتامالت ، حيث تزداد املصادر األصليـة

 .املتعمدة 

 الوثـائق إىل دقــة ئنـاناالطم هـو التاريخيــة املعلومـات انتقـاد مـن الهدف االسايس ان

 يف تسجيـل الوثـائق أمانتهم من إىل التأكد ، باإلضافـة إىل أصحابها نسبتها وصحـة التاريخيـة

 .االحداث  وتدوين

الفـروض التـي  بوضـع الخطـوة التاريخيـة يبدأ الباحث يف هذه املعلومات تحليل .4

 صـدق ودقــة ختبـار مـدىا إىل ينتقـل ثم ، فيها وتتحكم االحداث التاريخيـة تفسـر أسباب

 إىل فـروض أخـرى أو التوصل أو رفضها الفروض الفروض ، والذي يؤدي إىل قبـول هذه هذه

 . التاريخيـة االحداث والوقائع التي تحكم عىل تفسيـر القوانني مقدرة أكرث

،  البحـث وأهدافـه مشكألــة التقريـر تحديـد هـذا تقرير البحث ويتضمن اعداد .5

 الفـروض واألدوات ، ووضـع يف نفس مجـال البحـث املتعلقـة سابقـةال للدراسات واستعراض

 .البحث لنتائج تلخيص ، ثم رهاالختبا املستخدمـة
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متحيـز إىل  وغيــر وبشكــل موضـوعي واضحــة التقريـر بلغــة صياغــة ويجب ان تـتم

 . محددة أو جهـة نظر معنيـة وجهـة

التقريـر  يف كتابــة العلميــة االمانــةو واملوضوعيــة توفـر الدقـة وال يغيب عن بالنا بأن

 . العلميـة التاريخي الصفـة عىل املنهج التي تضفي الخصائص أهم تعتبـر من

  الوصفي املنهج Descrptive Method  

البحـوث  وتعتمـد االدرايــة ًاستخداما يف العـوم املناهج أشكال أكثـر الوصفي هو املنهج

عـن طريـق  بهـدف معالجتهـا معنيــة ول مشكلــةح املعلومات بجمع عىل القيام الوصفـية

 .وأبعادها  جوانبها من جميع توصيفها

الظـواهر كـام هـي يف الواقـع والتعبيــر عنهـا بشكــل  الوصفي عىل دراسـة املنهج يقوم

 أو بشكــل كيـفـي الظواهــر األـخـرى ـمـع ارتباطهـا الظاهــر ودرـجـات حـجـم كمـي ، بوضـع

مـن  يختلـف عـن البحـث االستكشـايف  الوصفيفالبحث خصائصها ويوضح الظاهـرة يصف 

 التـي نحتاجهـا وأكثــر تفصـيالً للمعلومـات وفرضياتها  )1(  ًأكثـر تحديدا للمشكـلة حيث أنه

عـن   )2(  املطلوبــة والبينات املعلومات تجمع )الوصفيـة  ( البحوث من ومبوجب هذا النوع

ـق ــر أو توصــيف الظاهـــر موضــوع توصــيف طرـي  لبحــث ، كــأجراء ا موضــوع الجامهـي

 

                                                 
  131 ص 1992 الكويت مكتبـة الفالح للنشـر والتوزيع ,قدمـة يف البحث العلميم:  عيل عسكـر وآخرون ( 1 )

( 2 ) N.K Malhorta Marketine Reseaech An Applied Orientation ( Englewood chifis New Jerscy 
Prentice Hall International nc 1993. p 96  
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 الثـقـايف حـيـث الـسـن واملـسـتوى ـمـن ـصـفاتهم البـحـث ـعـىل جمـهـور العـمـالء ـمـثال ملعرـفــة

  ) 3( الجمهـور  ًوالذي يعتبـر توصيفا لهذا الرشائيـة والعادات والتعليمي

  أشكـال البحوث الوصفيـة 

 يفتصـن كيفيــة حــول اتفاق عام حيث ال يوجد أشكاال عديدة تتخذ البحوث الوصفيـة

ًنـظـرا الـخـتالف عـلـامء البـحـث العلـمـي نبـعـا لخلفـيـاتهم األـشـكال ـهـذه  والثقافـيــة العلمـيـة ً

 .العمليـة  وخرباتهم

 -:كام ييل  الوصفيـة البحـوث أشكـال ميكننا تصنيف إال أنه

  Survey Studiesاملسحيـة  الدراسات - أ

 التخـاذ الالزمـة يـةاألول املعلومات لتجميع الوسائل أهم من املسحيـة تعتبـر الدراسات 

 جامهـيــر املنظـمــة اتجاـهـات ـعـن مبعلوـمـات اإلدارة تزوـيـد إذ بإمكانـهـا اإلدارـيـة الـقـرارات

أو  أي موضـوع تجـاه أو سلوكهم املتوقـع أو مواقفهم)  أو املساهمني أو املوظفني كالعمالء (

 تاملعلوـمـا لتجمـيـع االستقـصـاء كوسيـلــة اـسـتامرات باـسـتخدام ـعـادة ذـلـك ويـكـون قضـيــة

 . املطلوبة

 ـمـن للمعلوـمـات اـملـنظم التجمـيـع البـحـث املـسـحي بأـنـه وزميـلـه D . S Tullوبـعـرف 

  . )1( محـل الدراسة  املجتمع أو التنبؤ بسلوك/ بهدف فهم و  Respondents املستقىص منهم

                                                 
  89-88ق ، ص محفوظ جودة ، العالقات العامـة ، املرجع الساب ( 3 )

( 1 ) D .S Tull and D .I Hawkins Marketing Research Measurement and Meth - od 5th Ed 
(New york Macmilian pulishing Company 1990 p 138  
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 عـن البيانـات مـن كبيــرة كميـة جمع هي امكانيـة املسحي للبحث ان امليـزة الرئيسيـة

 -:عىل  تشمـل ، والتي قد الواحدة يف املرة منه قىصاملست الفرد

 واملعلومات  يف املعرفـة زيادة.1

 واألفكار  االتجاهات دارسـة. 2

 . يف املستقبل السلوك املتوقع أو أو الحاليـة املاضيـة املتعلق بالفرتة السلوك دراسـة. 3

 الدخل والعمر واملهنـة مثل االجتامعيـة او االقتصاديـة الدميوغرافيـة بعض املتغيـرات. 4

 . )2( اإلقامة  ومكان

 ككـل populs tion اجتمـع الباحـث بدراســة يقـوم أمـا أن ويف البحـث املسـحي فأنـه

 أن برشط املجتمـع لهـذا ممثلـة sampleعينـة  بدراسـة يقوم أن ، أو عىل خصائصه للتعرف

 . املجتمع ًصحيحا ألفراد متثيلها يكون

ـــواع أـمـــا ـمـــن ــــة اـســـاتالدر حـيـــث أـن ـــاك املسحـي ـــواع ـعـــدة فهـن ـــا  أـن  أهمـه

ــــــرة واـلـــــذي اـســـــتخدم Social Surveyاالجتامـعـــــي  املـســـــح   يف دراـســــــة بكـث

ــــادات الـســــكان ـــــد والـع ـــــة والتقالـي ــــيم والصـح ـــــة والتعـل ــــات والعامـل  واالتجاـه

  Pubilc Opinon اـلــرأي الـعــام ومـســوحات األـمــور االجتامعـيـــة واالقتصادـيـــة نـحـــو 

ــو ــدف إىل الحـص ــي تـه ــاتوالـت ــىل املعلوـم ـــة ل ـع ـــة الالزـم ــيط لعملـي ــواء يف التخـط   ـس

 

                                                 
( 2 ) D .A. Aaker and G.S Day Marketing Research Fourth Edition (Singapore John Wiliey & 
sons , 1990 , p 187  
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مثــالً  العمـالء مـن فعل جامهيـرها وردود أو االجتامعيـة أو االقتصاديـة السياسيـة املجاالت

 . السلعـة أو ألوان أو شكـل العبوة جديدة سلعـة تجاه

 لعمليــة مــةالالز عـىل املعلومـات للحصول جيدة تعتبـر اداة املسحيـة فالبحوث وبهذا

ويقـول الـدكتور سـامي  وغيـرها الحل للمشاكـل االداريـة فأنها تعتبـر أداة وكذلك التخطيط

الحايل ، والتعرف عـىل  أو الواقع الراهن تتعلق بالوضع املسحيـة الدراسات بأن ملحم محمد

 حاجتـه أو مـدى الوضـع هذا صالحيـة أجـل معرفـة من ، وذلك والضعف فيه جوانب القوة

  . )1(  فيه أو أساسيـة جزئيـة تغيريات  إحداثإىل

  Case study الحالـة دراسـة -ب

أو  أو أرسة يتعلـق بفـرد معـني عىل البحـث املتعمـق يف موضـوع الحالـة دراسـة تقـوم 

 . الحالـة هذه التي تحكم السببية عن العالقات بهدف الكشف أو مؤسسة جامعـة

 وقتـه وبالتـايل ال يضـيع واحـد عـىل مضـوع لرتكيـزللباحـث ا تتيح الحالـة فدراسـة إذن

 الحالــة يف دراســة ، إال أن املشكلـة بنفس الوقت موضوعات عدة يف دراسـة ويشتت جهده

 ظروفـهـا لـكـل حاـلــة ألن وذـلـك يف املجتـمـع الـحـاالت ـعـىل ـكـل يف صعوـبــة النـتـائج تكـمـن

 هـذه تكون بحيث لدراستها تالحاال كبيـر من إىل عدد يحتاج ، وبالتايل فالباحث ومعطياتها

 . ًصحيحا للمجتمع متثيالً ممثلـة الحاالت

                                                 
  358 سامي محمد ملحم ، املرجع السابق ، ص ( 1 )
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األعـراض  وبـني بينهـا والتمييـز الحقيقــة املشكلــة تحديـد الحالــة دراسـة وينبغي عند

األعـراض  هي من بل الحقيقـة املشكـلة ليست املريض حرارة درجـة ، فارتفاع لها املصاحبـة

 املـريض قـد حالــة فـأن الحـرارة درجـة ارتفاع مبعالجـة طبيبال اكتفى ، وإذا لها املصاحبـة

 أو األنفلونزا أو غيــر ذلـك التهاب يف اللوزتني تكون قد الحقيقـة املشكلـة ًسواءا ، ألن تـزداد

بفحـص املـريض الكتشـاف  يقـوم الحـرارة درجــة الرتفـاع اكتشافه عند الطبيب فأن وبذلك

 .املناسب لحالته  املريض العالجيعطي ثم إىل ذلك التي أدت الحقيقـة املشكلـة

 للرشكــة الحقيقــة املشكلــة ليس هـو معنيـة سلعـة مبيعات حجم انخفاض فأن كذلك

 يجـد قـد فأنه الحالـة قام الباحث بتشخيص ، وإذا للمشكلـة املصاحبـة األعراض من هو بل

أو  السلعــة ار بيـعأسـع أو ارتفـاع رجـال البيـع كفـاءة يف عـدم تكمن الحقيقـة أن املشكلـة

 . حوافز مجدي لرجال البيع نظام وجود أو عدم جودتها انخفاض مستوى

 حالــة فدراســة الحالــة يف دراســة واحد فرد من أكثـر اشرتاك يف بعض األحيان يلزم قد

 التسـويق مـن دائــرة املتخصصـني مـن فريـق اشـرتاك يستلزم قد السلعـة انخفاض مبيعات

 . املاليـة والدائـرة املشرتيات ةودائـر االنتاج وداـرة

ـاء ــة وأثـن ــة دراـس ـه الحاـل ـد ، فأـن ـائل تـسـتخدم ـق ـع وـس ـات جـم  املعلوـم

 االستقصـاء واألسـاليب  واستامرات الشخصيـة واملقابلـة كاملالحظـة املعروفـة 
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وتفسيــر  وتحليـل يف تصنيف االحصائيـة األساليب تستخدم قد ، كام أ،ه وغيـرها االسقاطيـة

 . تالحاال

أو  تركـز عـىل أشـخاص أو جامعـات الحالــة بدراسـة املتعلقـة النتائج ا، من وعىل الرغم

يصــل الباحـث إىل  أن املمكـن ًسـابقا مـن كـام ذكــرنا أنـه ، إال معنيــة أو أوضـاع منظامت

 وتجميـع الحـاالت مـن عـدد خـالل دراســة مـن املشابهــة تنطبق عـىل الحـاالت تعميامت

 .بشأنها  املتعلقـة إىل النتائج والتوصل واختبارها فرضياته عنها ووضع املعلومات

  Causal Comparative Studies املقارنـة السببيـة الدراسات -ج

 الوصفيــة الدراسـات تكشـف ، فبيـنام الوصفيـة الدراسات أرقى من ويعتبـر هذا النوع

 الدراسـات نفـأ معلومـات مـن إليـه وتفسيــر مـا تتوصـل الظاهـرة يف معظمها عن ماهيـة

  )1( . وملاذا تحدث الظـاهرة تحاول تفسيـر كيف أو التحليلية أو السببيـة العليـة

ــة وتـهـدف الدراـسـات ــر الـسـبب  أي املتـغـريات ًأساـسـا إىل فـهـم السببـي ــر ( يعتـب املتغـي

  )2(  معنيـة لظاهـرة ) املتغيـر التابع(  وأيهام يعتبـر النتيجـة ) املستقل

ـد أن ـث ـق ــد الباـح ـه يـج ـن أـن ــة ـم ـان الصعوـب ـادة مبـك ـل إـع ـداث للتوـص ـب األـح  ترتـي

ــد إىل أســـبابها  ــائج مـــا هـــي األســـباب ولتحدـي  مـــثالً ال  ، فالباحـــث ومـــا هـــي النـت

ـــه ــادة ميكـن ـــة إـع ــل يف رشـك ــب حـــوادث العـم ــن ترتـي ــات ـم ــل  الرشـك ــدف العـم  بـه

ــه أســـبابها عـــىل دراســــة   واألســـباب الظـــروف املرتبطــــة دراســــة يســـتطيع ، إال أـن

                                                 
  148 عيل عسكـر وآخـرون ، مرجع سابق ، ص ( 1 )

( 2 ) N.K.Malhorta op. cit , p 102  
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أو  Safety Shoes الواقيــة األحذيــة ارتـداء عـدم تكـون الحوادث والتي قد لهذه حتملـةامل

العمـل أو  داخـل منطقـة عاليـة برسعـة السيارة أو قيادة العمل الخطـرة يف مناطق التدخني

 وضع يتم ، فأنه للظاهـرة األسباب املحتلمـة وضع وبعد الالزمـة بأعامل الصيانـة القيام عدم

 . ًتبعا لذلك السبب بالنتيجـة وربط أهميتها النسبيـة سباب حسباأل هذه

 للعالـقـات يف دراـسـتهم التجريـبـي اـملـنهج اتـبـاع يفـضـلون أن الـبـاحثني وـعـىل اـلـرغم ـمـن

التـي  يف الحـاالت الدراسـات السببيــة املقارنــة إىل اجـراء يضـطرون قـد ، إال أنهـم السببيـة

 .أعاله التي وردت تام يف الحاالللتجارب ، ك اخضاعها يصعب

  بوضـعA system of Logic يف كتابــة John Stuart Millمل  ستيورات جون وقد قام

 -:فيام ييل  تلخيصها ميكن العليـة العالقات عن للكشف أساسيـة خمس قواعد

  Method of Agreementاالتفاق يف الحدوث  طريقـة .1

ًدامئـا مهـام  يف الظاهــرة جـودانهـام مو السبب والنتيجـة إىل أن الطريقـة وتشيـر هذه

 أن يكـون السـبب ال بـد أن ذلـك معنـى فـأن موجـودة ، فإذا كانـت النتيجــة تكرر حدوثها

 .ً موجودا

  Difference Method ofاالختالف يف الحدوث  طريقـة .2

ــذه ــل ـه ـــة مجـم ــادة الطريـق ــه مـف ـــه أـن ـــول تشاـب ــرض حـص ــني بـف ــوعتني ـب  مجـم

ـع  ـت الـظـروف باـسـتثناء ـظـرف واـحـد يف جمـي ـد فـقـط تحـصـل النتيـجــة ، وكاـن   وـجـود عـن
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 .النتيجـة السبب يف تلك ظرف هوال أن هذا ذلك ، معنى الظرف املستثنى هذا

  Joint Method املشرتكـة الطريقـة .3

 بهـدف التأكـد ، وذلـك بعضـهام مـع والثانيــة األوىل الطـريقتني عن ادمـاج وهي عبارة

االتفـاق يف  طريقــة  فنبـدأ أوالً باسـتخدام، سـبب الظاهــرة مـن الثقــة من عاليـة بدرجـة

،  موجـودة النتيجــة فيها التي تكون الظواهر يف كل من يشرتك عامل محدد الحدوث اليجاد

 ال تحـدث يف حالــة النتيجـة أن من االختالف يف الحدوث للتأكد طريقـة باستخدام نقوم ثم

 .هذا العامل  وجود عدم

  Method of Residuesالعوامل الباقيـة  طريقـة .4

يجـري  ثـم هنـا العوامـل الباقيــة بعض العوامل والتـي نسـميها الباحث باستبعاد يقوم

تسـبب بعـض  العوامـل املحـددة هذه أن له تبني ، فإذا عىل بعض العوامل املحددة دراسات

 مـن هـي السـبب يف األجـزاء األخـرى الباقيــة أن العوامـل ذلـك ، معنـى الظاهرة أجزاء من

 . الظاهـرة

  Method of Concomitant Variations التغريات تالزم يقـةطر .5

التـي تحـدث  التغـريات تكـون أمـا أن يف التغيــر ، فأنـه متالزمـان شيئان هنالك كان إذا

 .بينهام  مشرتك واحد بسبب يتغريان الشيئني يف اآلخـر أو أن التغريات أحدهام سببها
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 -:كل منها  عىل فيام ييل أمثلـة ا نوردالطرق فأنن هذا استيعاب الطالب من  وحتى يتمكن

 االتفاق يف الحدوث طريقـة 

عـىل  حصـلوا قـد الرشكـات يف إحـدى عاليـة بكفاءة الذي عملوا املوظفني جميع لو كان 

هـو السـبب يف الحصـول  عاليــة بكفـاءة العمـل أن معنى ذلك ، فأن مرتفعـة سنويـة زيادة

 .املرتفعـة  السنوية الزيادة عىل تلك

 االختالف يف الحدوث  قـةطري 

 املجموعــة تتسـاوى مـع األوىل أن املجموعــة العامل بحيث من مجموعتان هناك  كان

 العمـل وأوقـات املستخدمـة اآلالت وطاقـة العامل من حيث عدد الظروف يف جميع الثانيـة

 افزالحـو والجـنس باسـتثناء نظـام والعمـر واملهـارات العمليــة والخربات العلميـة والشهادة

التـي  الوحـدات ًعـددا أكبــر مـن تنـتج األوىل املجموعـة كانت ، فإذا عىل كل منهام املطبق

 املنتجــة الوحـدات يف عـدد الفــرق هـذا أن يعنـي قد ذلك ، فإن الثانيـة املجموعـة تنتجها

 . الحوافـز إىل اختالف نظام يعود

 املشرتكـة الطريقـة  

العـامل ثـم  انتاجيــة إىل زيـادة لعامل يـؤديعىل ا املرشف الباحث أن وجود يالحظ قد

 إىل ضـعف يـؤدي فـأن ذلـك عىل العامل املرشف وجود عدم عند عىل أنه مالحظات يسجـل

 وأن البـد عـىل العـامل املرشف وجـود بأن القول ميكن فأنه عىل ذلك وبناء..العامل  انتاجيـة

 . انتاجيتهم إىل زيادة يؤدي
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 العوامل الباقيـة  طريقـة  

 وملعالجــة حرارتـه لتخفـيض درجــة)  أ ، ب(الـدواء  مـن نـوعني املـرىض أحد خدماست 

 السـبب كـان )أ (الـدواء  أن فإذا تبني ذلك بعدً وشفي املريض متاما منه االلتهاب الذي يعاين

 هـو الـذي كـان )ب ( الـدواء  بـأن إىل االستنتاج يقوده ذلك ، فإن حرارته يف تخفيض درجـة

 . يعاين منه الذي كان االلتهاب عن معالجـة مسؤوالُ

 التغيـرات تالزم طريقـة 

 زيـادة يصاحيها موظفيها لدى الوظيفي الرضا زيادة أن الرشكات الباحث يف إحدى وجد 

إىل  يصـل الباحث ، هذا يف اإلنتاجية انخفاض يصاحبـه الوظيفي الرضا انخفاض وأن اإلنتاجية

 -: التاليـة النتائج إحدى

 اإلنتاجيـة  عىل مستوى تؤثـر فيالوظي الرضا درجـة -

 .الوظيفي  الرضا عىل درجـة يؤثـر مستوى اإلنتاجيـة -

 وجـود نتيجــة هـام اإلنتاجيــة يف مستوى والتغيـر الوظيفي الرضا  التغيـر يف درجـة -

 . أو غيـر ذلك العمل ظروف أو تحسني رواتب املوظفني زيادة يكون قد مشرتك عامل

ـــرغم ـــىل اـل ـــن أن وـع ـــات ـم ــــة الدراـس ــــة السببـي ـــن املقارـن ــــر ـم ـــى تعتـب   أرـق

ــواع ــات أـن ـــــة الدراـس ــاك ، إال الوصفي ــعوبات ان هـن ــض الـص ــد بـع ــه ـق ــث تواـج  الباـح

ـد ـن  عـن ـي ـم ـا والـت ـا احــتامل اتباعـه ـدم أهمـه ــر ـع ـىل املتغـي ـيل  شــمول البحــث ـع  الفـع
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ــباحث اـملـام بـسـبب ـعـدم ًـسـببا يف الـظــاهرة اـلـذي يـكـون  املتعلـقــة املتـغـريات بجمـيـع اـل

 .اهـرةبالظ

 املنهج التجربيي Experimental Method  

عـىل  الحصـول وسـائل مـن كوسيلــة العلميــة التجريبـي عـىل التجربــة املـنهج يعتمد 

بحيـث يجـري  للمعلومـات هـي استقصـاء العمليــة للبحث ، فالتجربــة الالزمـة املعلومات

التـي  السببيــة عالقـاتإىل ال الباحـث يف التوصـل ، مام يساعد ومتغرياته يف ظروفـه التحكم

 . متغرياته تحكم

بهـدف  امليدانيـة عن طريق التجربـة معنيـة عىل اختبار فرضيـة التجريبي املنهج ويقوم

تأثيــره  املتغيـر الذي يقوم بقياس(  Independent Variable تأثري املتغيـر املستقل معرفـة

 باملتغيـر وهو املتغيـر الذي يتأثـر Dependant Variable عىل املتغيـر التابع ) يف الظاهـرة

 . يف الظاهـرة املستقل

عـىل  تؤثــر External Vari ables خارجيــة أخـرى متغـريات وجـود وال يغيب عن بالنا

 . )1( يف التجر مبعالجتها الباحث ال يقوم ولكن املتغيـر التابع

ــائج أن ــع نـت ـــة تتمـت ـــرة بدرجــــة البحـــوث التجريبـي ــن كبـي ـــة ـم  الصـــدق والثـق

  املعرفــــة يف ميـــادين يتخـــل عنهـــا البـــاحثون مل ولهـــذا.تفـــوق البحـــوث األخـــرى  

                                                 
( 1 ) M. Crask R .J Fox and R .G stout Marketing Research Prinicples and Application 
(Englewood Cliffs New Jesey Prentice Hall p 62  
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 لهـم بحيـث تتـيح تجـاربهم تعمـيم الرضوريـة عند ادخال التعديالت حاولوا بل االجتامعيـة

  . )2(  املختلفـة يف املتغريات التحكم قدر كبيـر من

 ، ولكـنـه يوـجـد ـمـهأما الباـحـث ال ينتـظـر ـحـدوث الظاـهــرة ويف البـحـث التجريـبـي ـفـأن

والتفسيــر  املالحظـة والتحليل بعمليـة يقـوم ثم معنيـة لواقعـة املناسبـة الظروف والرشوط

. 

 واالجتامعيــة اإلنسانيــة يف العلـوم عنـه الطبيعيــة يختلف البحث التجريبي يف العلـوم

 ميكـن بيعيـةالط يف العلوم ، فالظواهر الظواهـر يف كال املجالني بسبب اختالف طبيعـة وذلك

الباحـث  إذ يسـتطيع الطرق املخربيـة استخدام إمكانية بسبب متناهيـة وذلك بدقـة قياسها

 . والصدق واملوضوعيـة الثبات من عاليـة يف الظواهر بدرجـة باملتغريات املؤثـرة أن يتحكم

 ردالفـ ًنظـرا لتأثيــر ترصفـات بالتعقيـد فهي تتصف واالجتامعيـة أما الظواهر اإلنسانيـة

 العوامـل الجسديــة مـن معقـدة والتي هـي تركيبــة شخصيته مبقومات واتجاهاته ومواقفه

  وـمــواقفهم ألـشــخاص املبـحــوثني فتختـلــف إجاـبــات واالنفعالـيـــة واملزاجـيـــة والذهنـيـــة

 لـنفس الشـخص مـن بالنسبــة تختلف قد مثار للجدل ، كام أنه أو مشكلـة أي قضيـة تجاه

املجال يقـول  ويف هذا املزاجي يف بعض األحيان وضعه نفسيـةال إىل آخـر حسب حالته وقت

 يف  االجتامعيـــة العلــوم يف ميــدان ال تتوافـــر للباحــث" لطفــي  الحميــد الــدكتور عبــد

  ًنظـرا ملـا تتميـز بـه الطبيعيــة الظروف التي تتوافــر للباحـث يف العلـوم الحاالت كثيـر من

                                                 
 99 ص 1987جدة ، دار الرشوق للتوزيع والطباعـة (  محمد عمـر ، البحث العلمي ، مناهجـه وتقنياته ( 2 )
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 بهـا وتلـك والـتحكم ضـبطها مل التي يصـعبالعوا وتداخل تعقيد من الظواهر االجتامعيـة

  )1("  عامـة اإلنسانية أو املجتمعات نفسه ًالعوامل التي غالبا ما تتمثل يف اإلنسان

 التجريبيـة  التصاميم أنواع 

ولكننـا هنـا  وعيوبهـا والتـي لكـل منهـا مزاياهـا التجريبيــة التصاميم من العديد هناك 

إدارة األعـامل  مجـاالت ًاسـتخداما يف وأكرثهـا ميمالتصا هذه أنواع سوف نكتفي بعرض أهم

 -:كام ييل 

  The one Group Designالواحدة  تصميم املجموعـة - أ

ًأساسـا عـىل اختبـار  ، حيـث يعتمـد التجريبيـة التصاميم أنواع هو أبسط هذا التصميم 

 . االختبار عليها إلجراء واحدة مجموعـة

إجـراء  إىل اختبـار بعـد وكـذلك راء التجربــةإج إىل اختبار قبل املجموعـة هذه وتتعرض

الفـرق  هـذا ويكـون الحـالتني يف كلتا املجموعـة نتائج قياس الفرق بني ، حيث يتم التجربـة

 . باملتغيـر املستقل ًناجام عن تأثـر املجموعـة

،  إدخـال املتغيــر املسـتقل املتغيـر التابع قبل يقيس وضع التجربـة إجراء فاالختبار قبل

 . إدخال املتغيـر املستقل بعد املتغيـر التابع فيقيس إجراء التجربـة االختيار بعدأما 

                                                 
  ) 342 ، ص 1982االسكندريـة دار املعارف (  عبد الحميد لطفي ، علم االجتامع ( 1)
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إداء  لقيـاس مسـتوى إجـراء التجربــة إجـراء اختبـار قبـل ميكن ، فأنه املثال وعىل سبيل

نفـس  االختبـار يتعـرض أفـراد أخـذ نتـائج ، وبعـد االنتـاج العـامل يف دائــرة مـن مجموعـة

 والقـدرات املهـارات لتحسني تدريبيـة دورة املستقل والذي هو تقديم إىل العامل املجموعـة

مسـتويي االداء والـذي  يحسـب الفـرق بـني ثـم املجموعـة أداء قياس مستوى يتم ذلك بعد

 العوامـل الخارجيــة ثبـات بـافرتاض التدريبيــة ً ناتجـا عـن تأثيــر الـدورة-  أن وجد- يكون

 . األخرى

 وذلـك األخـرى األنظمــة من أكثـر دقـة الواحدة املجموعـة نظام استخدام تعتبـر نتائج

حيث  املجموعتني القياس بعكس أنظمـة عمليـة تجري عليهم هم الذين نفس األشخاص ألن

 . أو املهارات يف القدرات تختلفان قد القياس عىل مجموعتني تجري عمليـة

يف  ترجـع قد يـر املستقلعن تأثيـر املتغ الناتجـة أن الفروقات التصميم ويعاب عىل هذا

أداء العـامل يف  مسـتوى قياس وقت يتزامن مع فقد خارجيـة إىل عوامل أخرى بعض األحيان

 إىل بـذل العـاملني أدى حـوافز جديـد نظـام مـثالً إصـدار إجراء التجربــة بعد اإلنتاج دائـرة

 .يف العمل  حامسهم أكرب وزيادة لجهود

  Equivalent Group Design املتكافئتني املجموعتني  تصميم

 بقـدر اإلمكـان متكـافئتني الباحث باختبار مجموعتني يقوم فأنه ومبوجب هذا التصميم 

الخلفيـة العلميـة أو الخـربة  الـذكاء أو بها كل منهام كمستوى التي يتمتع حيث الصفات من

 .العملية أو مستوى األعامر أو توزيع الجنسني وغري ذلك
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ر مجموعـة مـن هـاتني املجمـوعتني يـتم تعريضـها للمتغـري بعد ذلك يقوم الباحث بإختيـا

، وأما املجموعة األخرى والتـي  Experimental Groupاملستقل ونسميها املجموعة التجريبية 

 فال يتم تعريضها للمتغري املستقل، ويف النهاية فإننـا Conol Groupتسمى املجموعة الضابطة 

لكشـف عـن أي تغيـري يكـون قـد وقـع يف أداء نقوم بقياس أداء كل مـن املجمـوعتني بهـدف ا

 .املجموعة التجريبية 

وزمالؤه عىل عدد من العـامل يف  Elton Magوأبرز مثال عىل ذلك ، التجارب التي قام بها 

بالواليات املتحدة األمريكية ، حيث اختيار عدد  Westen Electricبرشكة  Hawthorneمصنع 

مجموعـة مراقبـة ال تتعـرض أليـة : مهم إىل مجمـوعتني من العامل املتفوقني يف أدائهـم ، وقسـ

مؤثرات أو متغريات، ومجموعة تجريبية تتعرض املؤثرات ومتغريات مختلفة مثل درجة اإلضاءة 

يف النهايـة وبعـد عـدة سـنوات مـن التجـارب بالنتـائج  Elton Mayoوفرتات الراحـة ، وخـرج 

 .ل وإنتاجية العاملهناك عالقة بني ظروف العم املعروفة والتي أكدت أنه

واملشكلة الحقيقية هنا تكمن يف وجود فروق بني املجموعتني التجريبية والضـابطة، إال أنـه 

بإمكاننا التقليل من آثار هذه الفروق بتناول عـدد أكـرب مـن األشـخاص وذلـك ألجـل أن تكـون 

 .النتائج أكرث دقة 

 :راد املجموعتني أهمهاهناك عدة طرق ميكن إستخدامها عند قيام الباحث بإختيار أف
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  Randomized Methodالطريقة العشوائية  -1

يقوم الباحث باختيار أفراد املجموعة التي سوف يجري الدراسة عليها ثـم يجـري تقسـيمها 

إىل املجموعتني التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية بحيث يكون لكل فرد فرصة متسـاوية 

 .يف االختيار

سـفر عـن مجموعـات متكافئـة ، وكلـام زاد عـدد األفـراد زاد احـتامل والتوزيع العشـوايئ ي

 .التكافؤ والتوازي بني املجموعات املختارة 

هذا ولتجنب أخطاء التحيز يف االختيار ، فإنه ينبغي االبتعـاد عـن االختيـارات املقصـودة أو 

 .عملية إعطاء الحق لإلفراد بالتطوع للمشاركة يف البحث

  Matched Pairs Methodسية طريقة األزواج املتنا -2

إن من أهم الطرق لتجنب التحيز يف االختيار هي من خالل قيام الباحـث بخلـق نـوع مـن 

التناسب بني املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة بالنسـبة لصـفات أفرادهـا وخصائصـهم أو أيـة 

السـن والجـنس قد يكون لها تأثري عـىل املتغـري التـابع مثـل " بخالف املتغري املستقل "متغريات 

 . والعمر ومستوى الدخل واملؤهل الدرايس والخربة العملية 

مبوجب هذه الطريقـة فـإن الباحـث يقـوم باختيـار أزواج متناسـية ومتشـابهة مـن حيـث 

الصفات والخصائص ، ثم يقوم بتوزيع كل زوج بني املجموعتني، بحيـث يضـع أحـد الـزوجني يف 

 . الضابطة بطريقة عشوائية املجموعة التجريبية واآلخر يف املجموعة
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ولكن املشكلة تكمن يف عدم إمكانية تحقيق التناسب الكامل من جميع الجوانب واإلبعـاد 

يحتمل ان يكون التناسب مـن بعـد واحـد او بعـدين اال انـه يبقـى هنـاك إبعـاد . للمجموعتني

 . أخرى قد ال تؤخذ بعني االعتبار وهي يف الواقع تؤثر عىل النتائج

  Method……………إلحصائية الطريقة ا -3

تـقـوم ـهـذه الطريـقـة ـعـىل أـسـاس محاوـلـة إيـجـاد التـكـافؤ ـبـني املجـمـوعتني ـعـىل أـسـاس 

املتوسطات ومقاييس التشتت، فيقوم الباحـث بـإجراء توزيـع لألفـراد بـني املجمـوعتني بحيـث 

تكون كل منهام تساوي األخرى من حيث املتوسطات واالنحرافات املعياريـة والتبـاين بالنسـبة 

 .للمتغريات التي تؤثر عىل املتغري التابع باستثناء املتغري املستقل 

ومثاال عىل ذلك اذا كنا بصدد اختيار مجموعتني من رجال البيع يف إحـدى الرشكـات ، فإننـا 

نقوم بتحديد املتغريات األخرى التي تؤثر عىل املتغري التابع ما عدا املتغري املسـتقل ولنفـرض ان 

اذا أردنا تحقيق التكافؤ بني املجموعتني كل منهام لها متوسـط عمـري واحـد، من بينها العمر، ف

 .ولها انحراف معياري متقارب أيضا

  Rotation Group Designتصميم املجموعات املتناوبة  -ج 

ـفـاذا ـكـان هناـلـك ـمـثال . يـسـتدعي ـهـذا التـصـميم تـنـاوب مجـمـوعتني او اـكـرث يف التجرـبـة

 :  التناوب يكون كام ييلمجموعتني متكافئتني، فإن نظام

 . تؤدي دور املجموعة الضابطة –" أ " مجموعة -الفرتة األوىل

 . تؤدي دور املجموعة التجريبية -"ب "مجموعة  
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  تؤدي دور املجموعة التجريبية –" أ"  مجموعة –الفرتة الثانية 

  تؤدي دور املجموعة الضابطة -"ب"مجموعة  

سوف تكون متناوبة كمجموعة تجريبيـة يف " ب" ، " أ " بناء عليه ، فإن كل من املجموعتني

 .إحدى الفرتات وكمجموعة ضابطة يف الفرتة الثانية 

وبإمـكـان الباـحـث ان يـسـتخدم اـكـرث ـمـن مجـمـوعتني يف تجارـبـه ، فيـسـتخدم ـمـثال ـثـالث 

 .مجموعات أو أربعة أو أكرث ويقوم بتطبيق نظام التناوب املنظم عليهم 

 : بيمعوقات املنهج التجري

 : ميكن تلخيص أهم املعوقات التي يجابهها الباحث عند استخدامه للمنهج التجريبي مبا ييل 

صعوبة تحديد جميع املتغريات التي تؤثر عىل نتائج التجارب التي يجريها الباحث، إذ  -1

 .إن هذه املتغريات أو بعضها قد يغفلها الباحث لعدم معرفته بوجودها 

ا تخضع لتجارب معينة قد يؤدي إىل تعديل سلوكها و أدائها شعور أفراد املجموعة بانه -2

 .مام ينتج عنه فشل التجربة 

تردد بعض أصحاب املرشوع او أدارته وتخوفهم من احتامل كشف أرسار األعامل أمـام  -3

 .املنافسني قد يعيق تطبيق هذا املنهج 

ميـع من الصعب ان يتمكن الباحـث مـن اختيـار مجمـوعتني متكـافئتني متامـا مـن ج -4

الوجوه واألبعاد، وبالتايل فـان نتـائج التجربـة ال بـد ان تتـأثر بـالفروق بـني صـفات وخصـائص 

 .املجموعتني 
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  Experimental Errorsاحتامل وجود األخطاء التجريبية  -5

 . ، ومن أهم هذه األخطاء التجريبيةالتي تسبب يف الوصول اىل نتائج غري دقيقة  

ة اإلجـراءات املسـتخدمة خـالل التجربـة ، فـإذا أي مـن حيـث طبيعـ: أخطاء إجرائية  - أ

حصل تعديل يف هذه االجراءات او يف طرق اختيار األفراد جامعي املعلومات او محلليها نتيجـة 

فـإن هـذا التعـديل سـيؤدي اىل عـدم دقـة . تغيري الرشكة االستشارية القامئة عـىل البحـث مـثال

قيـاس القـبيل وقبـل البـدء يف اجـراء القيـاس النتائج وخاصة اذا كان توقيته بعد االنتهاء مـن ال

 .البعدي

أخطاء اختيار العينة ، واملتمثلـة يف وجـود تحيـز بشـكل او بـآخر أثنـاء أجـراء عمليـة  - ب

 .اختيار العينة 

 أخطاء توقيت القياسات ، عندما تكون املتغـريات يف املتغـري التـابع ناتجـة عـن توقيـت -ج

 املستقل عىل التجربة ، فإذا قمنا بقيـاس أداء رجـال عمل القياسات وليس عن إدخال اثر التغري

البيع قبل تعريضهم اىل دورة تدريبية معينة تهدف إىل زيـادة مهـاراتهم يف البيـع ، ثـم أجرينـا 

يف الصـيف مـثال ، فـان  High Seasonقياس أداء آخر بعد انتهـاء الـدورة يف فـرتة ذروة الطلـب 

 منه إىل املتغري املستقل وهو الدورة التدريبيـة اال ان الفرق بني مستويي األداء قد يرجع يف جزء

 .الجزء اآلخر ال بد وان يرجع اىل توقيت عمل القياسات 

 أخطاء تنفيذ القياسات ، وهي تلك األخطـاء املتعلقـة بـالخلط بـني آثـار إدخـال املتغـري -د

ــافس  ــدخول مـن ــة ـك ــريات األخـــرى الخارجـي ــار املتـغ ــني آـث ــة وـب ــىل التجرـب  املســـتقل ـع
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وي إىل السوق مام يؤثر يف حجم املبيعات و أداء رجال البيع أو صدور نظام حوافز جديد مام ق

  .يؤدي إىل التأثري عىل إنتاجية العاملني 
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  اناتالبيــ رضعـ

 الجداول 

 عنـارص الجداول  -

 الجـداول  أنـواع -

 األشكــال التوضيحـية  

 ل التوضيحيـة األشكا رسم قـواعد - 

 األشكال التوضيحيـة  أنواع -
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 البيــانـات عــرض

  الجـداول:- 

 األرقـام وضـع مـن محددة بشكـل أفضل ّتعرب الجداول عن فكـرة معنيـة أو إحصائيات 

 وتسـاعده للقارئ ، فالجداول تعطي الفرصـة مجردة بصفـة النص نفسه ضمن واإلحصائيات

 . بينها ويقارن اماألرق بني ليك يالحظ العالقـة

 قبـل أو بعـد مباشــرة أن يكـون املناسب يف التقرير فيجب الجدول موقع حيث أما من

 الربط من القارئ حتى يتمكن ، وذلك فيـه الواردة واألرقام باإلحصائيات الخاصـة املناقشات

ًفال يجوز أن نناقش موضوعا معنيا يف صفحــة الجدول والنص املتعلق به املباشـر بني ً  )50(  

  )120(  يف صفحــة املوضـوع بـذلك املتعلقـة باملعلومات الخاص الجدول التقرير ونورد من

 .مثالً 

أن  النظـر يفضـل مـدى وضـمن سهلــة األرقـام بني املقارنـة عمليـة أن تكون ومن أجـل

الجـدول طـويالً بحيـث  يكون قد يف بعض األحيان إال أنه واحدة الجدول عىل صفحـة يكون

 عـىل ال ينبغي االعتمـاد الحالـة ، ويف هذهصفحـة شـر الجدول عىل أكثـر منألمـر نيتطلب ا

كـل جـزء عـىل  بحيـث يكـون الجـدول إىل أجـزاء تقسيم ميكن ، بل الزائد للجدول التصغيـر

 عنـوان كتابــة يعـاد ثـم " الجـدول رقـم تـابع" ًكل جزء  ويكتب يف بدايـة مستقلـة صفحـة

 " .الجدول 

  ول االجد عناصـر : 

 -:منها الجدول مبا ييل  العناصـر التي يتكون تلخيص ميكن
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ًالجدول يعطي كل جدول رقـام محـددا لـيك رقم .1 الجـداول يف  مـن يتميـز عـن غيــره ً

، 1 األرقـام أما خالل البحث كله فتعطـى الجداول متسلسلة أرقام البحث ، ويراعي أن تكون

 .يف البحث  ل برتيب وردوهاالجداو لكل جدول من الخ .... 5 ، 4 ، 3 ، 2

 1 ، 1/2 ، 1 /1 األرقـام فتعطـى عىل حدة الفصـول من لكل فصل أرقام يخصص وأما أن 

مـثالً للجـداول التـي  2/3،  2/2 و 2/1 األول ، واألرقام يف الفصل التي تقع للجداول 1/4،  3/

 .الثاين وهكذا  يف الفصل تقع

 يف الجـدول ويف السطــر الـذي يليــه حت رقمالجداول ت عنوان يأيت: الجداول  عنوان. 2

 .الجدول  ًمخترصا وداالً عىل محتويات أن يكون ويفضل وسط الصفحـة

تحتـه ،  الـواردة والبيانـات األرقام يدل عىل ماهيـة عنوان األعمدة لكل عمود عناوين. 3

الباحث  يلجأ ، فقد كافيـة ليست العمود عنوان لكتابـة املخصصة املساحـة ًوأحيانا إذا كانت

 . العمود الخاص بعنوان الجدول ألجل اكتامل املعنى يف أسفل مالحظـة إىل وضع

 يف األسطـر مقابـل الواردة والبيانات تدل عىل األرقام العناوين األسطـر وهذه عناوين. 4

 .األسطر  يف عناوين قدر االمكان االختصار ويراعي ، هذا العناوين تلك

 األسـطـــر أرـقــام لجـمــع رضورة هـنــاك الـجــدول يـكــون نيف كثـيـــر ـمــ املجاـمـــيع. 5
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 . الدقيقـة واملقارنـة ألهداف التحليل وذلك األعمدة أو أرقام األفقيـة

 الـواردة املعلومـات الجدول إذا كانت جميـع عنوان ضمن الوحدة نوع الوحدة يكتب .6

إذا  ًأو طنــا أمـاًمـثالً دينـارا  الوحـدة تكـون ، كـأن الوحـدة نـوع يف الجدول مقاسـة ً بنفس

 . عىل حده كل عمود عنوان يكتب ضمن وآخـر ، فأنه عمود بني الوحدة نوع اختلفت

 مصـدرها يكـن مل يف الجـدول أن املوجـودة إىل مصدر املعلومات املصدر يجب اإلشارة .7

 يف البحث  العلميـة اصول األمانـة يعتبـر من ، وهذا الباحث نفسه

 الجداول  أنواع 

 -:ما ييل  التصنيفات هذه أن نذكر من للجداول ، وميكن تهناك عدة تصنيفا

 الجداول اإلحصائيـة ) أ ( 

الـجـداول يف إـجـراء  ـهـذه وتفـيـدنا إحصائـيــة وـهـي الـجـداول الـتـي ـتـرد بـهـا معلوـمـات

عليهـا  التـي تقـوم األسـس ومن أهم الالزمـة لظواهر أو عمل املقارنات املتعمقـة التحليالت

 .الجداول  هذه

 -: الزمنيـة رتاتالف  )1( 

ــاك ـــر مـــن هـن ــي تقـــوم كثـي ـــة الجـــداول الـت ــني عـــىل أســـاس املقارـن ــام ـب   أرـق

 أو ألداء ـشــخص أو داـئـــرة ، والـهــدف منـهــا إـجــراء املقارـنــات مختلـفـــة زمنـيـــة ـفــرتات

  وـقـــروض أرـصـــدة  )1( الـجـــدول رـقـــم  ، وميـثـــل متعاقـبــــة ـفـــرتات ـبـــني  مؤسـســـة
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 للبنـك يف التقريـر السـنوي كـم وردت 1993– 1989 لألعـوام املتخصصـة اإلقراض مؤسسات

 .املركزي األردين 

 ) 1( جـدول رقم

 ) دينار  مليون( املتخصصـة  االقراض مؤسسات أرصدة قروض

 1989 1990 1991 1992 1993 

)1( 

 تنمـية املدن بنك

 والقرى

50.6 48.9 46.3 44.3 46.1 

 79.5 65.3 54.6 49.6 46.4 اإلمناء الصناعي بنك

 81.5 79.5 67.1 64.8 69.1 اإلسكان ةمؤسس

اإلقراض  مؤسسة

 الزراعي

33.8 36.6 41.7 56.6 67.7 

 التعاونيـة املنظمـة

 األردنيـة

10.5 6.8 10.4 10.5 8.4 

 451.0 390.0 353.2 345.1 333.8 اإلسكان بنك

 734.2 646.2 573.0 554.8 544.2 املجمــوع

نـقـالً ـعـن  22، ـجـدول  1993 ، الـسـنوي الثالـثـون لتقرـيـر، ا املرـكـزي األردين البـنـك: املـصـدر 

 . املتخصصة اإلقراض مؤسسات ميزانيات
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 . أولــية ) 1( 

 . الجغرفيـة املناطـق ) 2( 

أو  املـدن جغـرايف مثـل عىل أساس ظواهر معنيـة بني عىل املقارنـة بعض الجداول تقوم 

 األطبـاء إىل عـدد نسبــة بـني ملقارنــةا أساس  )2(  الجدول رقم أو الدول ، ويبني املحافظات

 . العامل من يف دول مختارة السكان

  ) 2(  جـدول رقم

  العامل من يف دول مختارة السكان األطبـاء إىل عدد نسبـة

عدد األفراد لكل  البلد اسم

 طبيب

 10.000 طبيب لكل من

 السكان

 السنة

 1991 32.4 309 الرنويج 

 1988 32 313 اليونان 

 1990 25.4 395  السويد

 1991 22.4 446 كندا

 1994 16.1 621 األردن 

 1989 15.8 633 ايرلندا

 1990 14.2 704 السعوديـة 
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 1991 10.4 962 ليبيا 

 1991 8.2 1220 سوريا

 1991 6 1667 العراق 

 1991 5.4 1852 تونس

 1991 5 2000 الباكستان 

 1988 4.1 2439 الهنـد 

عـن  24-1 رقـم جـدول 1994 االحصـايئ السـنوي لعـام ، التقريـر حــةالص املصدر وزارة

  .1993 لعام العامليـة الصحـة السنوي ملنظمـة التقرير االحصايئ

  النوع صـفات .3

 مختلفــة تتعلـق بظـواهر معنيــة بيانات بني املقارنـة من الجداول يتضمن وهذا النوع 

أو  السلعــة حسـب نـوع صنفــةالجـداول هنـا معلومـات م تتضـمن فقـد من حيث النـوع

 أو تصـنيف للمرشوعـات العلميـة تصنيف للعامل حسب أجورهم أو أعامرهم أو شـهاداتهم

أو حسب القطاعات ، وفيام ييل جدول رقـم  املوظفني عدد راس املال أو حسب حسب حجم

 -:مثاالً عىل ذلك  1996 خالل عام والبوتاس الفوسفات الخاص بصادرات  )3( 
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  ) 3 ( جدول رقم

  1996 خالل عام والبوتاس الفوسفات صادرات

 صادرات البوتاس صادرات الفوسفات  الشهـر 

 طن  عدد البواخر  طن  عدد البواخر 

 147940 12 358400 18 كانون ثاين

 99250 10 260150 15 شباط

 87795 10 350725 16 آذار

 136100 11 354845 15 نيسان 

 135340 12 397260 19 ايار 

 123550 9 319490 14 حزيران

 231900 14 326390 17 متوز 

 89050 5 352400 16 آب

 178960 13 450110 19 ايلول 

 104000 9 413500 22 أول  ترشين

 132285 11 413500 16 ترشين ثاين
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 272320 18 343555 20 أول  كانون

 1.738.490 134 403705 207 املجموع

  مقابلة صحفية مع الكابنت محمد الكاللدة 12/2/1997الصادر بتاريخ  الرأي العدد: املصدر 

 : الجداول التكراريـة -ب

 التكـرارات لهـذه تعداد إجراء بعد معنيـة ظاهرة عدد تكرارات وهي الجداول التي تبني

 .التكراريـة  لهذه الجداول أساسني نوعني وهناك

 الجداول التكراري البسيط . 1

 عـدد ميثـل والثـاين أو الكميـة النوعيـة املتغـريات أحـد  األول ميثـل:يتكون من عمودين 

 الذي يرتكـز التكراري التوزيع عىل أساس قامئـة الجدول التكراري فكـرة ومضمون التكرارات

كل منها  يف جداول أمام املتغريات تسجيـل تلك ثم تكرار أي متغريات عدد مرات عىل تحديد

 . به الخاصـة التكرارات عدد

 :كام ييل  أعامرهم وكانت الرشكات من عامالً يف رشكـة  )25(  لدينا كان ذافإ

41 48 36 18 19 

18 25 34 36 56 

18 25 21 36 19 
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18 24 25 25 26 

27 56 52 50 40 

 -:كام ييل ) ًأو تنازليا ( ًتصاعديا  املعلومات ميكننا ترتيب هذه

18 18 18 18 19 

19 21 24 25 25 

25 25 26 27 34 

36 36 36 40 41 

48 50 52 56 56 

بحيـث يظهـر  لكل عمر من األعمــار املوجـودة التكرارات بتسجيل عدد نقوم بعد ذلك

 -:كام ييل  الجدول

 1996 عام يف نهايـة أعامر موظفي الرشكـة

 عدد التكرارات اإلشارات  العمـر 

18 //// 4 

19 // 2 

21 / 1 

24 / 1 

25 //// 4 

26 / 1 

27 / 1 
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34 / 1 

36 /// 3 

40 / 1 

41 / 1 

48 / 1 

50 / 1 

52 / 1 

56 // 2 

 25  املجموع

 وضـع األفضـل ًكثـريا ، حيـث يكـون ال تفيـدنا الشكـل ، فقـد بهذا املعلومات عندما ترد

 .منها التكرارات لكل فئـة عدد تسجيـل ثم ) Class Internals(  يف فئـات األعامر املذكـورة

  -:يظهر كام ييل  ذلك فأن فئات حسب املثال أعاله إىل تسعـة الفئات ض أننا قسمنابفــر

 1996 عام يف نهاية الرشكات أعامر موظفي إحدى فئـات

 التكرارات  عدد فئات األعامر 

16-20 6 

21 -25 6 
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26 -30 2 

31 -35 1 

36 -40 4 

41 -45 1 

50-46 2 

55-51 1 

60-56 2 

 25 املجموع 

 يـؤثــر قـد ذلـك ، ألن الفئـات عـدد يف االكثار من ال ينبغي املغاالة أنه ويجب مالحظـة

منـوذجي  رقم ال يوجد أنه من ، وعىل الرغم القارئ قبل يف الجدول من األرقام عىل استيعاب

 لعدد أعىلً حدا يضعون الباحثني معظم وجودها يف الجدول إال أن التي يفرتض الفئات لعدد

عـىل  يعتمـد ، وهـذا الواحـد يف الجـدول فئــة عشـرة بحيث ال يتجاوز خمسـة الفئات تلك

 . الفئات عند إقرار عدد مهمـة مسألـة األهداف فمعرفـة الفئات هذه تجميع الهدف من

 املتجمع  الجدول التكراري  )2(  

أو أكثـر مـن  ألقل من التكرارات عدد تجميع عىل أساس يقوم املتجمع الجدول التكراري

 الصـاعدة املتجمعــة مـن الجـداول التكراريــة نوعـان وبالتـايل فهنـاك من الفئات معني حد

 . والهابطـة
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 عـدد ايجـاد املطلـوب يكـون عنـدما فيسـتخدم الصـاعد املتجمـع التكراري الجدول فأما

العـامل  عـدد املطلـوب هـو معرفــة يكون قد فمثالً معنيـة من حدود أقل التكرارات لفئات

 الحـد أمـام التكـرارات نسجــل عـدد الحالــة ففي هـذه معني عن عمر أعامرهم تقل لذينا

 -:كام ييل  لكل فئـة األعىل

  ) 4(  جدول رقم

 ) العمـر  لفئات(  الصاعد التكراري املتجمع

 التكرار املتجمع  األعىل للفئات  الحد التكرار  العمر  فئات

20-16 6 

 

 6 21 أقل من

 12 26أقل من  6 25-21

 14 31أقل من  2 30-26

 15 36أقل من  1 35-31

 19  41أقل من 4 40-36

 20 46أقل من  1 45-41

 22 51أقل من  2 50-46

 23  56أقل من  1 55-51

 25 61أقل من  2 60-56
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 أمـام التكـرارات عـدد تسجيــل ، فيتم الهابـط املتجمع للجدول التكراري وأمـا بالنسبـة

 -:كمـا ييل  فئاتلل األدىن الحد

  ) 5(  جدول رقم

 ) العمـر  لفئات(  الهابط التكراري املتجمع

 التكرار املتجمع  للفئات  األدىن الحد التكرار  العمر  فئات

20-16 6 

 

 25 فأكثـر  16

 19 فأكثـر 21 6 25-21

 

 13 فأكثـر 26  2 30-26

 

 11 فأكثـر 31  1 35-31

 10 فأكثـر 36 4 40-36

 6 فأكثـر 41  1 45-41

 5 فأكثـر 46  2 50-46

 3 فأكثـر 51  1 55-51

 

 2 فأكثـر 56  2 60-56
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 األشكال التوضيحيـة

  األشكال التوضيحيـة  رسم قواعد 

 ، إال أنـه التي تتضـمنها عن املعلومات جيدة مؤرشات رأينا ان الجداول تعطي  مام سبق

 أشـمل فكــرة عىل تكـوين القارئ عدةمسا بهدف التوضيحيـة الباحث األشكال يستخدم قد

 .يف الجداول وبشكـل أسـرع  الواردة املعقدة املعلومات كثيـر من عن

 -:أهمها  منن التوضيحيـة األشكال رسم عند اتباعها قواعد عدة و اجامالً فهنالك

 املعنيــة البيانات ًمسبوقا بجدول يبني عادة الشكـل التوضيحي يكون: الشكـل  موقع .1

الشكــل  أن يرد إىل القارئ وليس من املنطق الشكـل بتوضيحها املفروض أن يقوم  منوالتي

 .  الفصل بدايـة يف ترد به املتعلقـة بينام البيانات يف آخـر الفصل

الباحـث  حتى لـو اضـطر واحدة الشكـل يف صفحـة أن يأيت يفضل: املنظورة  املقارنـة. 2

حيـث  املنظـورة إجراء املقارنـة من القارئ كنيمت ذلك الشكـل والهدف من إىل تصغيـر حجم

 .شامـلة واحدة ا والجوانب بنظرةالزواي بكافـة يلم

 عــن األرقــــام يختلــف متسلســل لكــل شكـــل يخصــص رقــم:الشــكل  تــــرقيم .3
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إىل  اإلشـارة أو الرجـوع لتسهيــل عمليــة وذلـك البحـث أو لصـفحات املتسلسلـة للجـداول 

 . الشكـل

 -1 من األرقام فتبدأ البحث كلـه األشكال فهي أما عىل مدى أرقام إىل تسلسل ةأمـا بالنسبـ

 املتعلقــة األرقـام حيـث يخصـص لكـل فصـل الواحد الفصل أو عىل مدى الخ .... 5 -4 -3 – 2

، فإذا أردنا أن نقوم برتقيم أشكال الفصل الثالث، يكون ترتيـب األرقـام  فيـه باألشكال املوجودة

 . وهكذا 3/5، 3/4، 3/3 ، 3/2 ، 3/1 مثال

ينبغي أن يكـون لكـل شـكل عنـوان واضـح مييـزه عـني غـريه مـن  :الشكـل  عنوان .4

يتضمن العنوان طبيعة البيانـات الـواردة فيـه . األشكال، ويفضل وضعه يف الوسط فوق الشكل 

 . مكانها وزمانها والوحدة املستخدمة يف قياس تلك البيانات 

 يتم إيراد أي مالحظات تفسريية يود الباحث لفت نظـر القـارئ :التفسرييـة  املالحظات. 5

إليها تحت الشكل التوضـيحي ويفضـل أن ال تكـون هـذه املالحظـات التفسـريية كثـرية أو 

طويلة جدا ، وذلك ألن الغرض األسايس من وضع الشكل التوضيحي هو متكني القـار ئ من 

 .ة رسيعة عن البيانات الواردة فيهتكوين فكر

ـامتق .6 ـب األرـق ـات الخاـصـة :  رـي ـني البياـن ـات ـب ـار العالـق ـوم الـشـكل التوـضـيحي بإظـه يـق

بالظواهر، وملا كان الغرض األسايس من األشكال التوضيحية هو متكني القارئ مـن تكـوين فكـرة 

إن تقريـب األرقـام . رسيعة عنها وعن إتجاهاتها العامة ، فال داعي إلعطاء األرقام الدقيقة جـدا

ة البيانات، فقد يتم التقريب ألقرب واحد صحيح أو ألقـرب عرشة أو مائـة أو يتوقف عىل طبيع

 .حتى ألقرب مليون وحدة 
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 األشكال التوضيحيـة أنواع  

 ، وفـيام يف البحوث البيانات لعرض تستخدم األشكال التوضيحيـة أنواع من الكثيـر هناك

 -: األنواع هذه أهم باستعراض نقوم سوف ييل

  لةاملنفص األعمدة .1

 ، فلـو ألهـداف املقارنــة معنيـــة املتعلقـة املعلومات املنفصلة لعرض األعمدة تستخدم

 -:كام ييل  كانت التجاريـة الرشكات إحدى أن أرباح فرضنا

 ) دينار (  صايف األرباح  السنـة
1992 4.000 
1993 5.000 
1994 6.000 
1995 5.000 
1996 7.000 

  )1( الشكل رقم لنا  كام يبينه منفصلـة أعمدة عىل هيئـةً بيانا اتاملعلوم متثيـل هذه ميكن 

 

 

 

 

 )1(الشكل رقم 

 األعمدة املنفصلة
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 السـنوات مـن سنــة ميثـل أرباح األعمدة من األعمدة من كل عمود املثـال فأن ويف هذا

 التي ميثلهـا السنـة تلك أرباح أكثـر طوالً كانت العمود كلام كان وبالتايل فأنه أعاله املذكـورة

 .أكثـر 

  املتصلـة األعمدة -2

 الحالــة ، ويف هـذه متغيـر يف نفـس الوقـت أكثـر من بني الباحث إجراء مقارنـة يود قد

 . املعطاه املتغريات من لتمثـل مجموعـة املتصلـة األعمدة استخدام ميكنه

 1996، 1995التاليـة لعامي  األرباح حققت قد الرشكات مثـال إحدى

 1996 1995  نالبيا

 8000 6000 اجاميل االيرادات 

 5000 4000 اجاميل التكاليف 

 3000 2000 األرباح 

 واألرـبـاح التـكـاليف وإـجـاميل االـيـرادات إـجـاميل ـبـني إـجـراء مقارـنــة ـمـن وـلـيك ـنـتمكن

 لنـا الشكــل رقـم ما بينه ، وذلك املتصلـة األعمدة باستخدام نقوم ، فأننـا املذكورة للسنوات

 )2 (  
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  )2(  الشكـل رقم

 املتصلـة األعمدة

 املجزأة  األعمدة -3

ً كــل منهـا متغـريا ًمقسام إىل إجزاء ، ميثل يكون الواحد العمود ًووفقا لهـذا الشكـل فأن

 -: املعلومات التاليـة يشيــر البنوك يف أحد هيكـل الودائع أن فلو فرضناً محددا

 1996 1995 1994 البيان

 150.000 120.000 100.00 الطلب تحت  ودائع

 110.000 100.000 150.000 توفيـر ودائع

 150.000 150.000 200.000 ودائع ألجـل 

 410.000 370.000 450.000 الودائع  مجموع
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  ) 3(  رقم كام يف الشكـل املعلومات متثيـل هذه ميكن فأنه

 

 )3(الشكل رقم 

 األعمدة املجزأة للودائع

 املوجـودة الودائـع ليشيـر للشكـل للشكـل مفتاح مفتاح وجود رضورة مالحظـة ويجب

 . فيه

 الدوائـر  -4

 ، حيـث نقسـم يف املثـال السـابق عـىل شـكل دائــرة عـرض املعلومـات املوجـودة ميكن

 مـن الودائـع مبـالغ بـني هي نفس النسبـة مساحاتها بني النسبـة تكون الدائـرة إىل قطاعات

 -:مثالً كام ييل  1994 لعام كل قطاع احتساب زوايـة وميكن األصناف الثالثـة

  درجـة 160 = 200.000  ×360 =ألجـل  ودائع

                       450.000  
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  درجـة 120 = 150.000  ×360 =توفيـر  ودائع

                          450.000 

  درجـة 80  =100.000  ×360 =تحت الطلب  ودائع

                              450.000  

 -:كام ييل  ) 4(  نحصـل عىل الشكل رقم بناء عليه

 

 رسم دائري للودائع

 1996 ، 1995 دائر ثانيـة لألعوام ونتبع نفس الخطوات لرسم

   الخطوط املتصلة-5

ــدى ــىل ـم ــددة ـع ــاهرة مـح ــة لـظ ــيم مختلـف ــث ـق ــدى الباـح ــون ـل ــد يـك ــدة  ـق  ـع

  فرضـنا ، فلـو خطـوط متصلــة ملعلومـات عـىل شـكلا ميكـن أن ميثـل هـذه وبالتـايل فرتات
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 -:كان كام ييل  1996 -1992 من عام خالل الفرتة ) طن(  أن إنتاج إحدى الرشكات

 طن  حجم االنتاج  السنة

1992 1.000 

1993 1.200 

1994 1.300 

1995 900 

1996 1.200 

 

السـنوات املـذكورة عن طريق تحديد انتاج كـل سـنة مـن  ميكن رسم الخطوط املتصلـة

  )5(ثم إيصال النقاط املحددة بخطوط وذلك كام هو الشكل  بنقطـة عىل الرسم

 حجم اإلنتاج

 

  )5( الشكل 

 الخطوط املتصلة
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 البيانيـة  الخرائط -6

ـن ـتخدام  ميـك ـث اـس ـرائط للباـح ــة الـخ ـرض البيانـي ــة لـع ـات املتعلـق ـاطق  املعلوـم باملـن

 رمـوز توضع الطريقـة هذه ، ومبوجب أو الدول حافظاتأو امل أو االلويـة كاملدن الجغرافيـة

 .الظاهرة من قيم معني عدد نهاكل م ميثـل محددة

 محافظـات مـن محافظــة يف كـل البطاطـا انتـاج اظهـار توزيعـات أننا نريـد فلـو فرضنا

أي  البطاطـا زراعــة نضلل املنـاطق حسـب كثافــة ، ثم لألردن برسم خارطـة ، فتقوم األردن

تظلـل بخطـوط  كثافــة واملنـاطق األقـل يجري تظليليهـا بخطـوط غامقــة  الكثيفـةاملناطق

 .تظليل  بدون فترتك البطاطا فيها ، أما املناطق التي ال تزرع خفيفـة

 يتعلـق فـيام املحافظـات كافــة بني املقارنـة إجراء من السهـل عىل القارئ يكون وبذلك

ـعـن أي  جـيـدة فـكــرة يأـخـذ أن يـسـتطيعـمـن الـقـارئ  رسيـعــة االنـتـاج فبنـظـرة بتوزيـعـات

 من األخرى أكثـر أو أقل التي تنتج ، أي املحافظات وأيهام التي ال تنتج التي تنتج املحافظات

 ومواقـع يف املحافظـات االنتـاج توزيعات بني الربط القارئ يستطيع فأن إىل ذلك ، باإلضافـة

 . عىل الخارطـة

 التصويرية  الرسوم -7

ـــل ـــة  يف الرـســومالـظــواهر يـكــون متثـي ــق رـســم التصويرـي ـــرة ـصــورة ـعــن طرـي  صغـي

 لـكــل  برـســم طاـئـــرة الـطــائرات ، فرنـمــز ـمــثالً إىل إنـتــاج معنـيـــة ـتــدل ـعــىل بياـنــات 

ــدد ــني ـع ــن مـع ــائرات ـم ـــة الـط ــأن املنتـج ـــرة ـك ــل طاـئ ــز ـك ــثال إىل  ترـم ـــة ـم  مرسوـم
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 إىل عـددبسـيارة ، و الفعـيل ونرمـز إىل إنتـاج السـيارات اإلنتـاج مـن طائــرة خمسـون عدد

 .وهكذا  شخص أو رجل وامرأة ما برسم يف بلد السكان

 متتـاليتني سـنتني املنتجـة يف إحدى البلدان خـالل بني عدد السيارات أردنا أن نقارن فإذا

 منتجــة سـيارة  آالف10لكـل  سـيارة برسـم  ألف سيارة ، فأننا نقوم60 ألف 40 العدد وكان

 عـىل التـوايل لكـل سـنة مـن سيارات 6 سيارات 4املرسومـة  السيارات مجموع يكون وبذلك

 .املقاسـة  السنوات
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 ل التاسعالفصـ
 

 تحليل البيانات
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 تحليــل البيانات 

 املركزيـة  مقاييس النـزعة 

 الحسايب  املتوسط -

 الوسيط  -

 املنـوال  -

 مقاييس التشتت 

  املدى -

 االنحراف املعياري  -

  مقاييس العالقـة 

 االرتباط  -

 ر االنحدا -

 الزمنية السالسل  

 الزمنية  السالسل ماهيـة -

 الزمنية  يف السالسل التغريات أنواع -

  العام االتجاه طرق تقديـر -

 املوسميـة  قياس التغريات -

 



 أساليب البحث العلمي

 
 

181 

 البيانات تحــليل

بالتفضـل ولكنـه  االحصائيــة جميعهـا األسـاليب الطالب إىل تعليم ال يهدف هذا الفصل

ًاألكثــر شـيوعا واسـتخداما االحصائيــة ة عن األسـاليبيهدف إىل اعطاء الطالب فكـرة جيد ً 

ـان ـب يف البـحـوث ، ويامـك ـب االحـصـاء الطاـل ــرة الرـجـوع إىل كـت ـد إذا املتوـف ـن  أراد املزـي ـم

  )1(  التفاصيل

 مقاييس النـزعة املركزية  Measures of Central Tendency 

 

 فـردات مييـل إىل التجمـعامل كبيــر مـن عـدد يف كثيـر من التوزيعات التكراريـة ، هنالك

 القيمــة عن هـذه ًتدريجيا كلام ابتعدنا املقردات عدد ، ويقل محددة متوسطـة حول قيمـة

 أي نزعــة املركزيــة النــزعة الظاهــرة هـذه ، وتسـمى مركـز التوزيـع التي متثـل املتوسطـة

ديـد النــزعة وهنالـك عـدة أسـس لتح )2( حول مركز التوزيع  إىل التجمع املختلفـة املفردات

 .املركزية للقيم املوجودة من أهمها املتوسط الحسايب والوسيط واملنوال 

                                                 
  1986دمشق ، دار الرشيد (  أرجع إىل محمد منفجي مبادئ اإلحصاء للعلوم االقتصاديـة واإلدارية ( 1 )

جورج كانافوس ، دوف ميلر ، اإلحصاء للتجـاريني مـدخل حـديث ، ترجمــة ، سـلطان محمـد عبـد الحميـد  -
 2004الرياض دار املريخ 

  .1995فاروق أحمد يحيى زغلول مبادئ اإلحصاء ، بريوت الدار الجامعية  -
  89ص  ) 1990 الجامعيـة بريوت الدار( فاروق أحمد يحيى زغلول مبادئ اإلحصاء ( 2 )
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ايراد بعض األمثــلة  املركزيـة مع املقاييس للنـزعة فيام ييل بعرض كل هذه وسوف نقوم

 . عليها والتطبيقات

  Arithmatic Meanالحسايب  املتوسط

  الحسايب للبيانات غيـر املبوبـة املتوسط

 ًاسـتخداما حيـث يـتم املركزيــة أكثـر مقاييس النــزعة الحسايب من مقياس املتوسطان 

املتوسـط  اليجاد طريقتان عىل عددها وهناك مجموعها ونقسيم القيم بجمع عليه الحصـول

 .الحسايب 

من خالل تطبيـق  العاديـة بالطريقـة الحسايب املتوسط ايجاد العادية ميكننـا الطريقـة. 1

 -: آلتيـةا املعادلـة

 مج س                    =      س  

 ن                                    

 الحسايب  املتوسط=  س حيث

 املعطاة  القيم=  س

  القيم عدد = ن

عـن  بالرشكــة املـوظفني رجـال البيـع التي حققهـا املبيعات قيم إذا كان مجموع:  مثال 

 -: ول التايليف الجد مبني كام هـو 1997شهـر آذار 
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 افرتاضيـة رشكـة رجال بيع مبيعات قسم

  املبيعات قيمـة املوظف  اسم

  دينار 510 أحمد 

  دينار 600 محمد 

  دينار 450 سميـر 

  دينار 720 سامـر

  دينار 640 حسن 

  دينار 380 جامل 

  دينار 550 قيس

  دينار 3850 املجموع 

 مج س             = س 

 ن                        

  دينار550=  3850 =املتوسط الحسايب 

 7 
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ًيساوي صفرا  عنه القيم انحرافات أن مجموع هو الحسايب عن غيـره ومام مييـز املتوسط

الحسـايب تظهـر كـام  عن املتوسط االنحرافات يف املثال السابق باحتساب مجموع ، فإذا قمنا

 -:ييل 

االنحراف عن املتوسط   الحسايباملتوسط قسم املبيعات املوظف اسم

 الحسايب

 40 - 550 510 أحمد 

 50+  550 600 محمد 

 100- 550 450 سميـر 

 170+ 550 720 سامر 

 90+ 550 640 حسن 

 170- 550 380 جامل 

 Zero 550 550 قيس 

  Zero   املجموع 

ـك ــة وهناـل ــة خاصـي ـا املتوســط ثانـي ـز بـه ـوع الحســايب هــي أن يتمـي ـاتمرب مجـم  ـع

ــات  ــيم انحراـف ــه الـق ــل عـن ــوع أـق ــن مجـم ــده ممـك ــل أن نـج ــن ، أي أـق ــوع ـم   مجـم

 الحـســايب والثـبــات غـيـــر املتوـســط أـخــرى أي قيـمـــة ـعــن انحراـفــات الـقــيم مربـعــات

ــك  ــا اـســتخدمنا قيـمـــة ذـل ــتكن ـغــري املتوـســط أـخــرى نـفــرتض أنـن  ـمــثالً الحـســايب وـل
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الحسـايب وعـن  عـن املتوسـط القـيم انحرافات مربعات مجموع أن نجد نستطيع فأننا 500 

 -:كام ييل  املفرتضـة القيمـة

 الحسايب االنحرافات عن املتوسط املفرتضـة عن القيمـة االنحرافات

 __   املوظف  اسم

 )س س(

  __ 

  2)س س(

  2) 500 –س ( 500 -س

 100 10+  1600 40- أحمد 

 10000 100+ 2500 50+  محمد

 2500 50- 10000 100 - سميـر 

 48400 220+ 28900 170+ مـر سا

 19600 140+ 8100 90+  حسن

 14400 120- 28900 170- جامل 

 Zero  Zero  +50 2500 قيس 

 97500  80000  املجموع 

 عن املتوسـط القيم كافـة لنا ان مجموع مربعات انحرافات ومن هنا يتبني 

 ـعـن الفـئــة الـقـيم كاـفــة انحراـفـات مربـعـات ـمـن مجـمـوع ـهـي أـقـل ) 80000(  الحـسـايب

  97500 املثال يف هذا وهو املفرتضـة
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  االنحرافات طريقـة. 2

أو أي  املوجـودة القـيم سـواء مـن افرتاض أي قيمـة ميكننا فأنه الطريقـة هذه ومبوجب

الفـريض  عـن الوسـط القـيم انحرافات باحتساب متوسط نقوم فريض ثم كوسط أخرى قيمـة

 .الفريض  إىل الوسط وإضافتها

 الفـريض ، فأننـا نقــوم املتوسط الحسايب عن طريـق الوسـط تى نتمكن من استخراجوح

 -: التاليـة املعادلـة باستخدام

  و –س  مجـ + و=  س

 ن             

 الفريض  الوسط = حيث و

  القيم عدد =ن 

 نسـتطيع فـريض فأننـا السـابق كوسـط يف املثـال ) 720(  القيمـة اخرتنـا أننا فلو افرتضنا

 -:كام ييل  املتوسط الحسايب ستخراجا

 )  و- س ( ) س( املوظف اسم

 210- 510  أحمد

 120- 600  محمد

 270- 450 سميـر 

  Zero 720 سامر 

 80- 640 حسن 

 340- 380 جامل 

 170- 550 قيس 

 1190  املجموع 
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  و –مجـ س  +و  =      س 

 ن                      

 

 -1190 + 720             =س 

                                   7 

 = 720 - 120  

= 550  

فـريض  كوسـط املعطــاة يف القيــم غري موجـودة ويف نفس املثال لو أننا أخرتنا أي قيمـة

 -:الحسايب كام ييل  املتوسط استخراج نستطيع فأننا مثالً ) 460(  ولتكن

  ) س ( املوظف  اسم

 املبيعات  قيم

  )  و–س  (

 الفريض  االنحراف عن الوسط

 50+ 510 أحمد 

 140+ 600 محمد 

 10- 450 سميـر 

 260+ 720 سامر 

 180+ 640 حسن 

 80- 380 جامل 

 90+ 550 قيس 

  +630 
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  إىل أن ، فأننا نصل نفس املعادلـة وبتطبيق

 

  630 -            + 460  =     س

                                    7  

 =460  +90 

= 550 

  املبوبــة الحسايب للبيانات املتوسط

عـىل شكــل جـداول تكراريــة ،  الحسـايب للبيانـات املبــوبة املتوسـط حتى ميكن ايجـاد

 -: ثالث طرق أساسيـة هنالك

  الطريقـة العاديـة -1

 تخدامعـىل جـدول تكـراري باسـ موزعــة قيــم الحسـايب لعـدة باحتساب املتوسط نقوم

 -: االتيـة املعادلـة

  م ك مجـ  = س

 مجـ ك          

 التكرارات  ك متثـل عدد    حيث م متثـل مراكز الفئات

 باسـتخراج الحسايب للجدول التكـراري التـايل ، فأننــا نقــوم احتساب املتوسط أردنا فإذا

 ) .ك × م ( ـة الفئ تلك التكرارات بعــدد نرضب مـركز كل فئـة ثم ) م( مراكز الفئات 

 رقـم والجـدول التكـرارات عىل عدد املجموع ونقسم )م ك ( قيم  بجمع ذلك نقوم بعد

 . ذلك يوضح  )6( 
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  )6(  جـدول رقم

 )ملرتبات عامل رشكـة ( إيجـاد املتوسط الحسايب 

 )  ك × م(  ) م ( مركز الفئـة  )ك(التكرار  فئات املرتب 

119-110 8 115 920 

129-120 8 125 875 

139-130 7 135 945 

149-140 5 145 725 

159-150 3 155 465 

169-160 6 165 990 

179-170 5 175 875 

189-180 5 185 925 

199-190 3 195 585 

209-200 1 205 205 

 7510  50 املجموع 

 مجـ م ك  = س

  مجـ ك        

= 7510  =150.2 

50  
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  االنحرافات  طريقـة-2

 يختصــر الوقـت املبوبــة للبينات الحسايب املتوسط يف ايجاد الطريقـة هذه امان استخد

 كبيـر مـن عدد وجود عند الباحث ، وخاصـة أمام الطويلـة العمليات الحسابيـة والكثيـر من

حساب  ثم ) و(  مراكز الفئات بني من فريض اختبار وسط الطريقـة هذه وتتضمن التكرارات

 ذلك بعد ) ك ×م (  انحرافها يف كل فئـة الفريض ورضب تكرار سوطعن ال )ح (  االنحرافات

 الوسط من أو انقاصـه الناتج وإضافـة عىل عدد التكرارات )ك  × م ( مجموع بقسمـة نقوم

 -: التاليـة املعادلـة وتستخدم أو سالبـة موجبـة الفريض حسب اإلشارة

 مجـ ح ك  + و =     س

 مجـ ك                 

 الفريض الوسط=   و حيث

 عن السوط الفريض  مراكز الفئات انحرافات=  ح 

 التكرارات  عدد= ك 

 طريقــة الحسـايب للمثـال السـابق باسـتخدام املتوسط إيجاد ييل توضيح لكيفيـة  وفيام

  155 الفريض كان ان الوسط بفرض(  االنحرافات
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 ايجـاد املتوسط الحسايب 

 ضيـة االفرتا عامل الرشكـة ملرتبات

التكرار  فئات املرتب

 )ك (

االنحراف الوسط  )م (مركز الفئـة 

 )ح( الفريض 

 ك× ح 

119-110 8 115 -40 -320 

129-120 7 125 -30 -210 

139-130 7 135 -20 -140 

149-140 5 145 -10 -50 

159-150 3 155 Zero Zero 

169-160 6 165 +10 +60 

179-170 5 175 +20 +100 

189-180 5 185 +30 +150 

199-190 3 195 +40 +120 

209-200 1 205 +50 +50 

 50   -240 

 بالتعويض عن املعادلــة 

  ك ح مجـ + و =  س

 مجـ ك            
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 240-    + 155   =     س

                               50  

=     155 – 4.8  

=150.2 

ويـجـب  العادـيــة وـهـذا الطريـقــة باـسـتخدام ليـهـاالـتـي توـصـلنا إ اإلجاـبــة وـهـي نـفـس

 اتبـاع فريض ومـن ثـم وسط عىل أنه آخـر أو أي رقم أخذ أي مركز فئـة ميكننا بأنه مالحظـة

 . أعاله املرشوحـة اإلجراءات

  املختصـرة االنحرافات طريقـة. 3

 جــلالتكراري وأل الجدول طول فئـات تسـاوي يف حالـة الحسايب للحصـول عىل املتوسط

 )ح  ( االنحرافـات ميكننـا قسمــة ، فأنـه واملعقدة الطويلـة الحسابيـة العمليات من التقليل

 بتطبـيـق نـقـوم ، ـثـم )ح  ( املختـصــرة فنحـصــل ـعـىل االنحراـفـات ) ط ( الفـئــة ـعـىل ـطـول

 . التاليـة املعادلـة

 

  ك  مجـ ح×  ط          +و  = س

  ك مجـ                             

 الفريض  الوسط = و حيث

  طول الفئـة= ط  

  املخترصة االنحرافات = ح 
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االنحرافـات  ٌالحسايب باسـتعامل طريــة احتساب املتوسط الجدول التايل كيفيـة  ويوضح

 . املختصـرة

 عامل الرشكـة الحسايب ملرتبات املتوسط ايجـاد

 التكرار فئات املرتب

 )ك ( 

مركز 

الفئـة 

 )م(

وسط االنحراف ال

 )ح( الفريض 

االنحراف 

 )ح (املخترص 

 ك× ح 

119-110 8 115 -40 -4 -32 

129-120 7 125 -30 -3 -21 

139-130 7 135 -20 -2 -14 

149-140 5 145 -10 -1 -5 

159-150 3 155 Zero Zero Zero 

169-160 6 165 +10 +1 +6 

179-170 5 175 +20 +2 +10 

189-180 5 185 +30 +3 +15 

199-190 3 195 +40 +4 +12 

209-200 1 205 +50 +5 +5 

  +50    -24 
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  ك ح مجـ × ط        + و       =س 

 ك  مجـ                                 

 

 

   =         155 +10  ×-24 

                     50  

= 155 ) 4.8 (  

 = 155 – 4.8  =150.2 

ت فإنه يجب أن ال يغيـب عـن بالنـا أن املتوسـط الحسـايب حسـاس إىل ويف إتخاذ القرارا

القيم املتطرفة ألن كافة القيم تدخل يف عملية إحتسابه ومن ناحية أخرى بجـد أن املتوسـط 

 )1(.الحسايب يقاوم تلك القيم املتطرفة بحيث ال يسمح لها بأن تؤثر تأثريا فعاال عىل قيمته 

  Median الوسيط

ــو قيـ ــيط ـه ـــةالوـس ــاهدة ـم ــع املـش ــي تـق ــف الـت ــيم يف منتـص ــودة الـق ــث املوـج  بحـي

ـون ـدد  يـك ـيم ـع ـل املشــاهدات ـق ـي أـق ـا تســاوي الـت ـيم منـه ـدد ـق ـي املشــاهدات ـع  الـت

 ينبـغــي أوالً  فأـنــه الوـســيط ـعــىل قيـمـــة ـمــن الحـصـــول وحـتــى ـنــتمكن منـهــا  أكـبـــر

 

                                                 
(1) Terry Sincich , Business Statixtics By Example, 4th Ed., (Singapore : Maxwell Macmillan 
Pub Singapore, Ltd., 1992), p. 90 
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ًترتيبا أما تصاعديا املشاهدات ترتيب قيم  باختيـار القيمــة نقـوم ذلـك بعــد ، ثـمً أو تنازليا ً

 . يف الوسط التي تقع

  غيـر املبوبـة يف البيانات الوسيط حساب

أو ً تصـاعديا برتتيب القـيم كام ذكـرنا نقوم فأننا غري املبوبـة يف البيانات لحساب الوسيط

 -:كام ييل  الوسيط موقع نحدد ًتنازليا ، ثم

  1 + ن = الوسيط موقع

                        2 

  الوسيط هي قيمـة الوسيط يف موقع املوجودة القيمـة كونفت

 -: التاليــة القيم لدينا مثال كان

2  ،3 ، 12، 7، 4، 5، 8  

القـيــم  أوالً برتتـيـب ـهـذه نـقــوم الوـسـيط فأنـنـا الوـسـيط اردـنـا أن نحـسـب قيـمــة ـفـإذا

ًتصاعديا أو تنازليـا  ً. 

2  ،3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 

  2  ،3  ،4، 5 ،7 ، 8  ،12او  

  1 +7  =1+  ن = الوسيـط موقع

  2 2 

= 8=  4  

    2 

  4 رقم يف املشاهدة يقع الوسيط أي أن

  5 = الوسيط قيمـة
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باملثـال التـايل ،  موضـح كام هـو الوسيط موقع ًزوجيا ، فنستخرج القيم عدد كان أما إذا

 املسافــة منتصـفيف  موقعـه الوسيط ويكون يف املنتصف الحصول عىل قيمتني نتوقع حيث

 . القيمتني هاتني بني

  -:  التاليـة القيم لدينا مثال كان

 7 ، 8 ،9 ،5، 3، 1 

 -: كام ييل ًتصاعديا مثالً برتيبها  نقوم

 1، 3  ،5 ، 7 ،8 ، 9  

  1+  ن = الوسيط موقع

                           2  

   =6+1= 7=  3.5 

       2      2 

  الرابعـة الثالثـة املشاهدة قيمـة يقع بني أي أنه

  6 = 7  +5 = الوسيـط قيمـة وبالتايل فأن

                                       2 

  مبوبـة لبيانات الوسيط حساب

 متجمع بعمل جدول تكراري فأننا نقـوم املبوبـة البيانات يف حالـة الوسيط إذا أردنا تحديد

 -:الوسيط كام ييل  موقع بتحديد نقـوم صاعد أو نازل ثم

  ك مجـ = الوسيط موقع

                       2  

 باحتسـاب نقوم ثم الوسيـط قيمـة التي تتضمن أي الفئـة الوسيطـة الفئـة نحدد ذلك بعد

 -: التاليـة من خالل املعادلـة الوسيط
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   ك-مجـ                                           

  2                          + د = الوسيط

  1 ك – 2ك                                        

 الوسيطـة  الحد األدىن للفئـة = حيث د

 الوسيط  السابق ملوقع الصاعد التكرار املتجمع = 1  ك

  الوسيط التكرار املتجمع الصاعد الالحق ملوقع  =2 ك

 . طول الفئـة = ط

،  عامالً من إحدى الرشكـات  السابق واملتعلق مبرتبات خمسنياملثال فإذا استعرضنا أرقام

عمل جدول التكرار املتجمع الصـاعد والـذي يظهـر  الوسيط ، هي اليجاد األوىل الخطوة فأن

 -:كام ييل 

 النكرار املتجمع الصاعد  الحدود العليا للفئات   ) ك( التكرار  فئات الرواتب 

 8 120أقل من  8 119-110

 15 130أقل من  7 120--129

 22 140أقل من  7 139-130

 27 150أقل من  5 149-140

 30 160أقل من  3 159-150

 36 170أقل من  6 169-160

 41 180أقل من  5 179-170

 46 190أقل من  5 189-180

 49 200أقل من  3 199-190

 50 200أقل من  1 209-200

 50   

 

 ط× 
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  25  =50 =ك  مجـ =الوسيط  موقع: الحـل 

                                  2      2  

 يكـون املنـوال 5 ، 7 ، 4،  4 ، 4،  3 ُتكرارا وبالتايل فالقيم األكثـرها فأن األرقام من مجموعـة

 ًألنها األكثـر تكرارا  4 فيها هو القيمـة

األكبــر  التكـرارات تسـاوي عـدد عددين أو أكثـر يف حالـة من املنوال مكون يكون وقد 

 فمثالً  لقيمتني

3  ،4 ، 4 ، 4 ،6 ، 9 ، 5 ، 6  ،6  

 6،  4 هام منواالن هناك نقول بأن الحالـة ويف هذه

 بـدون القـيم هـذه أمامنـا ، فتكـون املوجـودة القـيم مـن تتكرر أي قيمـة إذا مل وكذلك

  ليس لها منوال 8  ،5،  7 ، 4،  3 منوال ، واألرقام

  مبوبـة املنوال لبيانات

 الفـئــة موـقـع أوالً بتحدـيـد ، فأنـنـا نـقـوم املـنـوال يف الـجـداول التكرارـيــة موـقـع لتعـيـني

 ، بعـد يف الجدول التكراري تكرارات أكبـر عدد فيها التكرارات التي تكون أي الفئـة املنواليـة

والتـي  بريسون طرق من أهمها طريقـة عدة املنوال بواسطـة قيمـة موقع بتحديد نقوم ذلك

 الفئــة تكـرار بـالفرق بـني والـذي يتحـدد املنواليـة املنـوال داخـل الفئــة عىل موقع تعتمد

 له  والالحقـة السابقـة الفئتني وتكراري املنوالية

 خـالل املعادلــة مـن املنـوال إىل قيمــة أن نصـل املبدأ ، فأننا نستطيع ًوانطالقا من هذا

 -: التالية
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  1                                  + د = املنوال

                                        1 + 2 

 املنواليـة  األدىن للفئـة الحد = حيث د

  السابقـة وتكرار الفئـة املنواليـة تكرار الفئـة الفرق بني = 1 

  الالحقـة الفئـة وتكرار املنواليـة تكرار الفئـة الفرق بني=  2

،  معنيــة عـامالً يف رشكــة  التـايل واملتعلـق بـأعامر خمسـنيالجـدول لديك مثال إذا كان

 -:املنوال  قيمـة تحديد املطلوب

  افرتاضيـة عامل رشكـة أعامر تـوزيع

 التكرار  الفئـات

19-15 2 

24-20 5 

29-25 6 

34-30 7 

39-35 12 

44-40 8 

49-45 4 

54-50 3 

59-55 2 

64-60 1 

 50 

 

 ط× 
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 والتـي 39– 35وهـي  التـي لهـا أكبــر تكـرار املنواليــة تحديد الفئـةأوالً ب نقـوم:الحـل 

 تكرار  وهو أكبـر 12 تكرارها

  املنواليـة للفئـة أي الحد األدىن 35 =إذن د 

 الفئـة السابقـة  وتكرار املنواليـة الفئـة تكرار الفرق بني = 1 

=  12- 7=  5  

 الالحقـة  الفئـة اروتكر تكرار الفئـة املنواليـة الفرق بني  =2

  =12- 8 = 4  

  5 =ط 

 املنوال يساوي  وبتطبيق املعادلة السابقة فأن

 

 = 35+            5 × 5  

                    5+ 4 

 = 35 ) + 2.78  ( 

 = 37.78  
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 Measures of Dispersion مقاييس التشتت

 Rangeاملدى 

 أكبــر رقـم هـو الفـرق بـني ، فاملـدى س التشـتتلقيا الطرق البدائيـة من يعتبـر املدى

 . يف التوزيع وأصغـر رقم

يف  املـدى فـأن 50 ، 45 ،40 ، 35 ، 30 مـا يف رشكــة لرجال البيع املبيعات حجم فإذا كان

 -: الحالـة هذه

  20  =30 – 50=  املدى

 األرقام  لدينا كان ، فإذا املتطرفـة يتأثـر بالقيم ألنه غري دقيق وذلك القياس يعتبـر وهذا

30 ، 35 ، 40،  45 ، 80 

  50  =30 – 80 = املدى فأن

 املجموعــة مفـردات التجـانس بـني أقل كلام أصبح املدى كلام كان ومام يجدر ذكـر أنه

 .أكثـر 

  Standard Deviation االنحراف املعياري

 لتحاليـليف ا عىل نطاق واسع مقاييس التشتت التي تستخدم أهم االنحراف املعياري من

 مربـع ملتوسـط الجـذر الرتبيعـي االنحـراف املعيـاري عـىل أنـه تعريـف ، وميكن اإلحصائيـة

 .الحسايب  عن متوسطها القيم انحرافات
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 كافــة حتـى تـصبح االنحرافـات برتبيـع نقـوم فأننـا احتـساب االنحـراف املعيـاري وعند

 مقـاييس مبعاييــر اتجاهاتـه بكثيــر مـن مقدار االنحراف أهم ألن ، وذلك موجبـة اإلشارات

  . التشتت

  غيـر املبوبـة  االنحراف املعياري للبيانات

  -:طرق أهمها عدة ، هناك ملبوبـةيـر اغ للبيانات الحتساب االنحراف املعياري

   املطولـة  الطريقـة-1

  -:  التاليـة خالل تطبيق املعادلـة إىل االنحراف املعياري من التوصل ميكن

  

   2 مجـ س        -    2 مجـ س                      = االنحراف املعياري

   ن                         ن                                                   

   التاليـة القيم لدينا أن افرتضنا فإذا

2 ، 5 ، 8 ، 11،  14   

  باحتساب  نقوم فأننا إىل االنحراف املعياري حتى نتوصل

 40 = 14 + 11 + 8 + 5 + 2 = مجـ س

   410  =196 + 121 +64 +25+  4  =2 مجـ س 
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 2 40 -           410            = االنحراف املعياري

                                        5              5 

 

=       82 – 64            =       18        = 4.24   

 

  الحسايب  عن املتوسط االنحرافات طريقـة -2

نطبـق  ثـم أوالً الحـسايب للقـيم باحتـساب املتوسـط نقـوم فأننا الطريقـة هذه ومبوجب

  -: التاليـة املعادلـة

  

 2  س- س  مجـ                =     املعيــارياالنحراف

  ن                                                       

  الحسايب  أن املتوسط نجد يف املثال السابق فأننا األرقام وباستخدام

=  40= 8 

    5  

  بعمل الجدول التايل  نقوم ذلك بعد

  2)   س–س (   س -س س  س 

2  8  - 6 36 

5 8 -3 9 
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8 8 Zero Zero 

11 8 3 9 

14 8 6 36 

40   90 

 االنحراف املعياري  فأن السابقـة املعادلـة بتطبيق 

 =         90  

            5  

 

 =      18   =   2.24  

 الفريض  عن الوسط االنحرافات طريقـة -3

 املعياريــة االنحرافـات نحسب فريض ثم وسط بتعيني فأننا نقوم الطريقـة وحسب هذه

 -:  التاليـة باملعادلـة

 2ح  مجـ       2 مجـ ح              =  االنحراف املعياري

  ن               ن                                            

   الفريض عن الوسط القيم متثـل انحرافات حيث ح

الفـريض  الوسـط يف املثـال السـابق ، وبفـرض أننـا قمنـا بتعيـني نفس األرقام وباستخدام

 :لحـل املعادلـة توطئـه وذلك ،فبامكاننا عمل الجدول التايل  5 بالقيمـة
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 2ح  ح  س 

40  -3 9 

40  Zero Zero 

40  +3 9  

40  +6 36 

40  +9 81 

40  15 135 

   أن دج، فن نطبق املعادلـة اآلن 

  

   2 15         -   135                  = االنحراف املعياري 

                                             5                  5  

  

=             27 - 9 

 

=     18           = 4.24   

   املبوبـة االنحراف املعياري للبيانات

إحـدى  فأننا نستخدم االنحراف املعياري لها مبوبـة استخراج املطلوب إذا كانت البيانات

  -:  الطرق التاليـة

   املطولـة لطريقـةا -1
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،  املطولــة الطريٌــة حـسب املبوبــة للبيانـات االنحراف املعياري أجل حساب قيمـة من

   التاليـة املعادلـة نتبع فاننا

 2 ك مجـ م          -    ك 2مجـ م                     =  االنحراف املعياري

  ك مجـ                    ك مجـ                                                

  

 بامكاننـا اسـتخراج فـأن ) 7 جدول رقـم ( موظفي الرشكـة أوزان لدينا افتـرضنا أن  فإذا

  -:االنحـراف املعياري كام ييل  قيمـة

  7 جدول رقم

 )املوظفني  ألوزان( االنحراف املعياري  ايجـاد

 ك× 2 م - ك × م  مركز الفئاتم ك  التكرار الفئات 

49-40  3  45 135 6075 

59-50 5 55 275 15125 

69-60 9  75  585  38025  

97-70 15 85 1125 84375 

89-80 7 95 595 50575 

99-90 6 105 570 54150 

109-100 5   252 55125 

 303450 3810   50  املجموع 

   أن نجد السابقـة املعادلـة باستخدام
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 2 3810         303450                  = االنحراف املعياري

                                                  50             50   

 

 =          6069 - 5806.44 

 

 =                  262.56  

 

  =            16.2   

 

 الفريض  االنحرافات عن الوسط طريقـة -2

بـني  وسط فريض مـن ميكننا تعيني ، فأنه العمليات الحسابيـة  ألجـل اختصار الكثيـر من

 -: التاليـة املعادلـة واستخدام عنه االنحرافات باحتساب ، ثم املوجودة مراكز الفئات

 2 ح ك  مجـ          ك2ح  مجـ                       =االنحـراف املعياري

 مجـ ك                  ك مجـ                                                

بعمل الجـدول التـايل  السابق ، فأننا نقوم يف الجدول التكراري الواردة األرقام وباستخدام

  ) 75(  مثالً فريض وليكن وسط وتعيني

مركز  التكرار ك الفئات

 الفئـة م

 ك  ×2ح ك× ح  افات حاالنحر

49-40 3 45 - 30 -90 +2700 

59-50 5 55 -20 -100 +2000 
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69 -60 9 65 -10 -90 +900 

79 -70 15 75 Zero Zero Zero 

89 -80 7 85 +10 +70 +700 

99 -90 6 95 +20 +120 +2400 

109-

100 

5 105 +30 +150 +4500 

 13200 60   50 املجموع

  

 2 60            13200              =االنحراف املعياري 

                                       50                  50   

 =                      264 - 1.44  

 =                       262.56  

  =                       16.20   

   االنحرافات املختصـرة  طريقـة-3

الطـول ، ويف  متـساويـة املوجـودة الفئـات كـون يف حالـة فقط الطرقـة هذه  وتستخدم

  -: التاليـة املعادلـة ان نستخدم ميكن فأننا الحالـة هذه

  

 2ك  ح مجـ              -     ك ح مجـ                      - ط      =راف املعياري االنحـ

  مجـ ك                          ك مجـ                                                               
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   طـول الفئـة متثـل حيث ط

   املختصـرة متثـل االنحرافات         ح 

  -:االنحراف املعياري كام ييل يجادميكننا ا السابق فأنهالجدول  أرقام وباستخدام

 التكرار الفئات

 ك

 مركز الفئة

 م

 االنحرافات ح االنحرافات

 حاملخترصة 

  

  ك×ح 

  ك × 2ح 

49-40 3 45 -30 3 -3 27 

59-50 5 55 -20 -2 -10 20 

69-60 9 56 -10 -1 -9 9 

79-70 15 75 Zero  Zero  Zero  Zero  

89-80 7 85 -10 -1 -7 27 

99-90 6 95 -20 -2 -12 24 

109-100 5 105 -30 -3 -15 45 

 132  6      50 املجموع 

  

   2 ) 6(            -      132                       10 =اإلنحراف املعياري 

                                                       50                     50 

  

 = 10                      2.64 -.0144  
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 ر 2.6256                        10= 

 =10 × 1.62 = 16.2 

  Measures of Relatiohnship مقاييس العالقة

، فتـارة بداللة متغري واحد فقط يف كل مـرةس اإلحصائية لقد تناولنا فيام سبق بعض املقايي

تناولنا موضوع أعـامر العـامل كمتغـري واحـد وطـورا تناولنـا موضـوع مرتبـاتهم كمتغـري واحـد 

 .وهكذا

لكن الواقع هو أن هناك العديد من املتغريات األخرى والتي قد تكون لها عالقة مع بعضـها 

 .عملية وغري ذلكمثل الجنس واملؤهل الدرايس والخربة ال

وسوف نقوم فيام ييل بدراسـة االنحـدار واالرتبـاط كمقـاييس معتمـدة للعالقـة بـني هـذه 

 .املتغريات 

 االنحدار Regression  

إن تحليل اإلنحدار يفيدنا يف تحديد الشكل املحتمل للعالقة بني املتغريات ، والهدف النهايئ 

 . قيمة متغري آخرمنه إمكانية تقدير أحد املتغريات باإلعتامد عىل

ويستخدم تحليـل اإلنحـدار لدراسـة مـدى تـأثري متغـري مسـتقل أو أكـرث عـىل متغـري تـابع 

Dependeant Variable  بحيث نتمكن من التنبؤ باملستقبل بالنسبة للمتغري التابع ، إذا علمنا

 فقط أحدهام فإذا كان املطلوب بحث العالقة بني متغريين. قيمة املتغري أو املتغريات املستقلة 

أما إذا كـان  Simple Regressionمستقل واآلخر تابع، فإننا نسمي اإلنحدار هنا انحدار بسيط 

املطلوب بحث العالقة بني عدة متغريات ، متغري تابع وأكرث من متغري مسـتقل ، فالتحليـل هنـا 

 . Multiple Regressionيسمى إنحدار متعدد 
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) مبيعات الرشكـة مـثال ( تنبؤ بقيمة املتغري التابع احدى هذه الطرق أن هناك عدة طرق لل

 ) .دخل الفرد مثال ( إعتامدا عىل املتغري املستقل 

هي عمل رسم بياين باليد املجردة لتلك املتغريات ،ويف الرسم البياين يتم وضـع قـيم املتغـري 

 وصـل نقـاط املستقل عىل املحور السيني واملتغري التابع عىل املحور الصادي حيث يـتم بعـدها

 .القيم بخط مستقيم للتعبري عن العالقة بني املتغريين 

وألجل دراسة العالقة بني أي متغريين ، فإنه باستطاعتنا تكوين فكرة أولية عـن نـوع هـذه 

 ، فـإذا قمنـا بتمثيـل متغـريين أحـدهام Scatter Diagramsالعالقـة باسـتخدام أشـكال اإلنتشـار 

 : قد نحصل عىل أحد األشكال التاليةا مستقل واآلخر تابع بيانيا، فإنن

 

 ص                   .             .           .              .                          

                          .             .            .             . 

                          .             .            .             .  

  س

  "6" الشكل رقم 

 شكل بياين لإلنتشار يبني عدم وجود عالقة بني متغريين
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 ص                                                                ص                                          

 

   

 

 

 

 س                                                            س

 ) ب (                                                                )أ (            

 عالقة خطية سالبة طريقة املربعات الصغرى                        عالقة خطية موجبة  

 )7(الشكل رقم 

 اشكال بيانية لالنتشار تبني وجود عالقة بني متغريين

  Method of least Squares  الصغرىطريقة املربعات

ـة الـتـي تـعـني لـنـا مـسـار الـخـط املـسـتقيم   ـمـن املـهـم معرـفـة كيفـيـة الوـصـول إىل املعادـل

ــني املتغـــريين  ــة ـب ــة الخطـي ــذي يعـــرب عـــن العالـق ــى نســـتطيع أن نصـــل إىل .  اـل  وحـت

ـني القــيم  ـل القــيم املقــدرة ، نفــرتض أن الفروقــات ـب ـذي ميـث ـة الخــط املســتقيم اـل  معادـل

ـا ميـكـن الح ـل ـم ـه يـجـب أن تـكـون أـق ـدرة ـل ـيم املـق ـابع ، والـق ـة للمتـغـري الـت  أن الـخـط . قيقـي

 المستقيم لن مير بجميع النقاط الحقيقة ولـيك يكـون الخـط ممـثال للبيانـات املوجـودة متثـيال 
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جيدا، فإنه ينبغي أن مير بأكرب عدد من النقـاط ويتوسـطج بـاقي النقـاط بشـكل معـني بحيـث 

وبالتـايل . ات انحرافات هذه النقـاط عـن الخـط املسـتقيم أقـل مـا ميكـن يكون مجموع مربع

فبموجب طريقة املربعات الصغرى فإن مجموع مربعات الفروق بني القيم الحقيقيـة للمتغـري 

 .التابع والقيم املقدرة هي أقل قيمة ممكنة 

 وحجـم وميكن توضيح ذلك عىل الشكل التال يوالذي ميثل العالقة بني عدد سـاعات العمـل

 :االنتاج

  حجم االنتاج                                                                                           

  

 

 

 

                                ساعات العملعدد           

   

 أ

  االنتاج العمل وحجم ساعات العالقـة بني 

 -:كام ييل  والتي تصاغ املستقيم الخط  معادلـةهنا هي العالقـة

  ب س +أ  = ص
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 للمتغيـر التابع  ) التنبؤ ( املتوقعـة القيمـة = حيث ص

  األصل نقطـة وبني مع املحـور الصادي املستقيم الخط تقاطع بني البعد =أ

 إىل س  بالنسبـة التغيـر يف ص أي نسبـة املستقيم ميـل الخط درجـة =ب

  املتغيـر املستـقل قيمـة =س

 -: التاليتان املعادلتان فأننا نستخدم ) ، أ ب( قيمتي كل من واليجاد

  ص    س ن - ص مجـ س =ب

 2 )س  ( ن - 2 مجـ س  

  الحسايب للمتغيـر التابع املتوسط=  حيث ص

 الحسايب للمتغيـر املستقل  املتوسط = س 

  التاليـــة ملعادلـةإيجادها با فيمكن ) أ( إىل  أما بالنسبـة

  ب س - ص   = أ 

اليك البيانات املتعلقة بعدد العـاملني واملبـالغ املرصوفـة عـىل التـأمني الصـحي يف  -: مثال 

 .قطاع الصناعة

  املطلوب ايجاد معادلة خط االنحدار 

 " ص "                                     "س "  

 " ألف " املرصوف عىل التأمني الصحي               "ف أل"عدد العاملني               الرشكة
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 20                        5                      أ  

 22                         10                   ب

 25                         15                   ج

 33                         20                   د

 40                          25                   ه

75 140 

 )  ص (،  )س  (نستخرج قيمة املتوسط الحسايب ل : الحل 

  15=  75 =    س 

            5  

  28 = 140= ص 

  5 

 :بعد ذلك نقوم باحتساب مجموع س ، س ص ، كام هو مبني بالجدول التايل 

 س ص  2س ص س الرشكة 

 100 25 20 5 أ

 220 100 22 10 ب

 375 225 25 15 ج
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 660 400 33 20 د

 1000 625 40 25 هـ

   1375 2355 

  ن س ص –مج س ص = ب 

  2" س "  ن – 2مج س  

 =235 – " 5 X 15 " 28 X  

  1375 – 5 " 15 " 2  

 =235 – 2100  

 137 – 1125  

 =255 = 1.02 

 250 

 

   ب س–ص = أ 

 =5 – ) 1.02 X 15 ) = 12.7 

 اآلن نـسـتطيع ان نـضـع 12.7اي ان الـخـط املـسـتقيم يقـطـع املـحـور الـصـادي عـنـد النقـطـة 

  ص 1.02 + 12.7= ص : معادلة االنحدار كام ييل 
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فاذا اردنا ان نعرف كم تكون املصاريف املتوقع رصفهـا عـىل التـأمني الصـحي لرشكـة عـدد 

 : يف معادلة االنحدار لتصبح كام ييل الف ، فاننا نعوض قيمة س " 30" العاملني فيها مثال 

  )x 1.02 30( + 12.7= ص 

  الف دينار 43.3= 

 . وبهذا فاننا نستطيع ان نستخدم معادلة خط االنحدار يف التنبؤ بقيم املتغري التابع 

 معادلة االنحدار يف حالة كون املتغري املستقل هو الزمن 

والجل اختصـار .  وحدات زمنية متتابعة ان السنوات ليست قيم لها معنى رقمي، وامنا هي

العمليات املحاسبية فانـه بامكاننـا اعطـاء قيمـة صـفر كقيمـة ممثلـة اىل السـنة التـي تقـع يف 

منتصف الفرتات املوجودة اذا كان عدد السنوات فرديا واعطـاء قيمـة صـفر كقيمـة ممثلـة اىل 

بعـد ذلـك يـتم احتسـاب السـنوات الفرتة بني السنتني اللتني تقعان يف وسط الفرتات املوجودة، 

 .االخرى بالتتابع سواء باالشارة املوجبة او السالبة 

 : فان السنوات وقيم س التي متثلها هي كام ييل 1995 – 1991ففي السنوات 

 قيم س  السنوات 

1991 -2 

1992 -1 
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1993 zero  

1994 +1 

1995 +2 

 zero 

 وقـيم س التـي متثلهـا تكـون 1996 – 1991وات اما اذا كان عدد السنوات زوجيا فـان سـن

 :كاآليت 

 قيم س  السنوات 

1991 +5 

1992 +3 

1993 +1 

1994 -1 

1995 -3 

1996 -5 

 zero 

ويف هذه الحالة فقد اخذنا باالعتبار ان الوحدة الزمنية هي ستة شهور ولـيس سـنة كـام يف 

 .الحالة السابقة 

ة يـأتيس مـن خـالل اعطـاء قـيم صـغرية ممثلـة اىل س نالئح ان تسهيل العمليات الحسابي

بحيث يكون مجموع هذه املجموع القيم يسـاوي صـفرا، وباالضـافاة اىل ذلـك فـان العمليـات 

 . ، سص تكون اسهل مع وجود قيم صغرية معطاة اىل س 2الحسابية يف ايجاد س 
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 ، 1995-1991الجدول التايل يبـني حجـم مبيعـات الرشكـة العربيـة خـالل السـنوات : مثال 

 عـىل التـوايل باسـتخدام طريقـة املربعـات 1997 ، 1996املطلوب تقدير حجم املبيعـات لعـام 

 .الصغرى يف معادلة االنحدار

 حجم مبيعات الرشكة العربية 

 "ص " حجم املبيعات   السنوات

1991 600 

1992 660 

1993 680 

1994 700 

1995 750 

 نقوم باعداد الدول التايل من اليانات المعطاة : الحل  

 س ص   2س  ص  قيم س  السنوات 

1991 -2 600 4 -1200 

1992 -1 660 1 -660 

1993 zero 680 zero zero 

1994 -1 700 1 -700 

1995 -2 750 4 -1500 

 zero  3390 10 -340 املجموع 
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  صفر= صفر = س 

 5  

 678=3390= ص

  5  

 -:اليجاد قيمة فاننا نطبق املعادلة التالية 

   ن س ص–مج س ص = ب 

  2" س "  ن – 2مجـ س  

 =340  × )5×  0×  678  ( 

 10 – ) 5 × 0 (  

 =340=  34 

 10 

 : أما بالنسبة إىل قيمة أ فيمكن إيجادها من املعادلة التالية 

  ب س – ص   =أ 

 ) صفر  × 34 ( – 678= 

 =678  

 اذن معادلة الخط املستقيم 

  س 34 + 678ص 
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 ، ولحجـم املبيعـات 3=  فإننا نفـرتض أن س 1996عام وحتى نجد حجم املبيعات املتوقع ل

  4=  فإننا نفرتض أن س 1997املتوقع لعام 

 :وبذلك فإن 

  )3 × 34 + (678 = 1996حجم املبيعات لعام 

  =780  

  ) 4 × 34 + ( 678 = 1997حجم املبيعات لعام 

  =814  

أداة مـن األدوات الجيـدة مام سبق يتبني لنا أنه من املمكن اسـتخدام معادلـة االنحـدار كـ

ألهداف التنبؤ، وكلام كان لدينا قيم املتغريات لعدد أكرب من السنوات كلام كان التنبؤ أقرب إىل 

 .الدقة 

  Correlation االرتباط

لقد بحثنا يف الجزء السابق موضوع االنحدار والذي ميثل التعبري الريايض عـن العالقـة التـي 

ل واآلخر تابع من خالل إيجاد معادلة الخط املستقيم، إال أنه تربط بني متغريين أحدهام مستق

 .غالبا ما يكون هناك رضورة لدراسة درجة العالقة بني املتغريين ومدى قوتها واتجاهاتها

إن الهدف من دراسة االرتباط هو الكشف عن مدى أو درجة العالقة بني متغـريين أو أكـرث 

رة غيـاب املـوظفني أو العالقـة بـني إنتاجيـة املوظـف كالعالقة مثال بني الرضا عن العمل وظـاه

 .وظروف العمل 
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 ، 1- ، 1+ترتاوح درجة العالقة بني أي متغري والتي يعرب عنها باصطالح معامل االرتباط بـني 

فإذا كانت درجة االرتباط واحد صحيح فإن معنـى ذلـك أن االرتبـاط يكـون تامـا، وكلـام قلـت 

 .عفت العالقة بني املتغريين درجة العالقة عن واحد صحيح ، ض

 :هذا وقد تتخذ العالقة اإلرتباطية بني متغريين شكلني أساسني

حيث تكون زيادة قيمة التغري املستقل تؤدي زيادة قيمة املتغري :عالقة طردية  -1

 .التابع والعكس بالعكس كالعالقة بني املبيعات وحجم اإلنفاق عىل اإلعالن

ملتغـري املسـتقل تـؤدي إىل تخفـيض قيمـة حيث تكـون زيـادة ا:عالقة عكسية  -2

 . املتغري التابع مثل قيمة التكاليف وحجم األرباح والعكس بالعكس 

ومن الجدير بالذكر أن وجود ارتباط قوي بني متغريين س ، ص ال يبـني مـا إذا كـان املتغـري 

 نتيجة لعامـل س يؤثر يف املتغري ص أو املتغري ص يؤثر يف املتغري ص ، أو أن املتغريين سويا هام

واحد مشرتك كالتغري يف أسعار سلعتني يقوم باسـتهالكهام فئـة معينـة أو رشيحـة محـددة مـن 

 .املجتمع 

  Corrlation Coefficientمعامل االرتباط 

 هنالك طرق متعددة إليجاد معامل االرتبـاط بـني متغـريين، وميكننـا الرجـوع إىل تفاصـيل 

 .اإلحصائية ذلك يف الكتب املتخصصة يف األساليب 

وألجل تسهيل العمليات الحسابية الالزمة إليجاد معامل االرتباط بني متغريين ، فإنه ميكننـا 

 : استخدام املعادلة التالية 
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  )مج س مج ص  ( –) مج س ص ( ن : ر   

 } 2مجـ ص  ( – 2 ن مج ص { } 2) مج س  ( – 2 ن مج س { 

 الدول وحجم مبيعات سلعة معينة فيهـا خـالل فإذا فرضنا أن متوسط دخل الفرد يف إحدى

 : كام ييل 1996 – 1992الفرتة من عام 

 )االالف ( حجم املبيعات  )س) (باالالف ( متوسط دخل الفرد  السنة
 )ص ( 

1992 2 5 
1993 3 8 
1994 8 10 
1995 12 14 
1996 20 18 

 45 55 

 .ما هو معامل االرتباط بني هذين املتغريين 

 :معامل اإلرتباط ، فإننا نقوم بإعداد الجدول التايل لحساب 

س  2س ص س السنة

 ص

 2ص 

1992 2 5 4 10 25 

1993 3 8 9 24 64 

1994 8 10 64 80 100 

1995 12 14 144 168 196 

1996 20 18 400 360 324 
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 45 55 621 642 709 

  ) 55 × 45 ( – ) 642 ( 5                                 =ر 

                        } ) 5 × 621 ( – ) 45 ( 2 { }  )5 × 709 ( – ) 55( 2 { 

=                                  3210 - 2475  

                        ) 3105 – 2025 (  )3545 – 3025 (  

 

=                      735 

              0108 × 520  

 

=       735 = 735    = 0.98  

         56160 749 

 الدولــة يف تلـك املبيعات وحجم دخـل الفرد مستوي بني االرتباط درجـة وهذا يعني أن

 . طرديـة هي عالقـة املتغريين بني والعالقـة الصحيح الواحد من حيث أنها تقرتب قويـة

 للرتب  سبيـرمان معامل ارتباط

 هـذه وتعتمـد قيمتهـا التعامـل مـع مـن بدالً لبياناترتب ا الباحث التعامل مع يود قد

، فـإذا قمنـا  تحــل محـل القـيم يف كل متغيــر رتبــة كل مفردة ًأساسا عىل إعطاء الطريقـة

املفـردات يف  املتغيـر ص ووجدنا ان ترتيب هذه مفردات املتغيـر س وكذلك برتتيب مفردات

ًارتباطـا قويـا بـني أن هنـاك ى ذلـككبيــر معنـ إىل حـد ومنسجمــة متوافقــة كال املتغريين ً 

 املتغريين 
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يف  املفـردات هذه برتتيب كل من أي متغريين مفردات بني وميكننا قياس معامل االرتباط

 وتربيـع رتبتـي نفـس املفـدرة الفـرق بـني باحتساب نقوم ثم معنيـة ًوفقا ملعاييـر املتغريين

 املعادلـة نستخدم الرتب ، فاننا طمعامل ارتبا إيجاد وحتى نتمكن من ، هذا الفروقات هذه

 -: التاليـة

  2مجـ ف  6 - 1 = ر

 1 – 2ن (ن  

  ص ، س رتب املتغريين حيث ف متثـل الفرق بني

 ـمـن لسبـعــة شخصـيــة ومـقـابالت ـبـإجراء اختـبـارات العربـيــة قاـمـت الرشـكــة -:مـثــال 

 كام يـيل تي تم تسجيلهاال ، وكانت النتائج لديها مرشف العالقات العامـة لوظيفـة املتقدمني

 :- 

 املقابلـة االختبار

املرشح 

 للوظيفـة

 الرتتيب العالمـة الرتتيب العالمـة

 1 92 1 95 محمود

 3 89 2 92 الكريم عبد

 2 90 3 89 زياد

 5 83 4 85 رياض
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 4 85 5 84 عامد

 6 79 6 80 أحمد

 7 77 7 75 سامي

  االختبار واملقابلـة جنتائ بني للرتب سبريمان احسب معامل ارتباط

،  س رتب املتغـريين الفرق بني بإيجاد من خالله نجهـز الجدول التايل حيث نقوم : الحل

  وتربيعـه ص

املرشح 

 للوظيفـة

الرتتيب يف 

 االختبار

الرتتيب يف 

 املقابلة

الفرق بني 

 الرتب ف

 2ف 

 zero zero 1 1 محمود

 1 1- 3 2 الكريم  عبد

 1 1 2 3 زياد 

 1 1- 5 3 رياض

 1 1 - 6 5 عامد 

 3 2 3 6 أحمد 

 zero zero 7 7 سامي 

    8 
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 8 × 6 - 1 = ر

        7 × 48 

= 1 - 48 

      336 

= 1 – 0.14=  0.86  

 نتـائج بـني قويــة رابطــة وجـود ، موضحــة الواحـد صـحيح مـن قريبـة القيمـة وهذه

 .الشخصيـة  املقابلـة طريقـة استخدام ونتائج االختبار طريقـة استخدام
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 Time Series الزمنيـة السالسل

  الزمنيـة السالسل ماهيـة

 تـم تسـجيلها ملتغيــر معـني املشاهدات من عن مجموعـة هي عبارة الزمنيـة السلسلـة

خـالل  يف أي دولــة أو الـدخل القـومي املحيل الناتج ، ومثال ذلك متتاليـة زمنيـة عىل فرتات

أو  الفوسـفات ، انتـاج متعاقبــة زمنيـة عىل فرتات والواردات الصادرات محددة ةزمنيـ فتـرة

 .ًأيضا  متعاقبـة زمنـية خالل فرتات االسمنت

تطـور  يبـني ، بحيـث زمنيــة أس سلسلــة بيـاين لبيانـات رسم الباحث بإعداد يقوم وقد

 باالنتـاج املتعلقـة بياناتبعض ال ييل نورد ، وفيام متتاليـة زمنيـة املتغيـر خالل فرتات قيمـة

 . يف األردن الصناعات لبعض الصناعي

  )8(  جدول رقم

 الصناعات الصناعي ألهم االنتاج

 1994 1993 1992 1991 1990 الوحدة  

 4217.9 4221.8 4295.9 4460.8 5748.1 الف طن  الفوسفات 

 1550.3 1370.1 1290.80 1417.1 1415.1 ألف طن  البوتاس 

 3076.0 3078.9 2746.0 2571.5 2786.5 الف طن  1االسمنت 

املنتـجـــات 

 البرتولية 

 2917.9 2814.5 2839.6 2307.2 2593.8 الف طن 

 749.7 469.9 553.6 602.1 595.8 الف طن  االسمدة 
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 التقريـر –األردين  املركزي  البنك–الصناعات  الصناعي ألهم باالنتاج البيانات املصدر من

  202، ص  6  جدول رقم1994ي والثالثون السنوي الحاد

 )  الكنكر ( الخـام  تشمـل االسمنت-1

سـوف يظهـر  مـثالً فأنـه البرتولية املنتجات بياين إلنتاج رسم بإعداد أردنا ان نقـوم  وإذا

 -:كام ييل 

  االنتاج حجـم 

 

3000 

2900 

2800 

2700 

2600 
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2400 

2300 

2200 

2100 

2000 

   94          93               92               91        90   

 ) 8 ( الشكـل رقم

 البرتولية املنتجات انتاج
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 األطنان  باآلالف1994– 1990 خالل لألعوام للفتـرة

لنـا  ًأو هبوطـا مـام يسـمحً مبـرور الـزمن صـعودا االنتاج لنا تغريات فهذا الشكـل يوضح

يف املسـتقبل وتهـدف عمليـة دراسـة السالسـل الزمنيـة إىل وصـف سـلوك بالتنبؤ بـالتغريات 

 .الظاهرة يف املستقبل  مباذا سوف يحدث لهذه الظاهرة يف املايض باإلضافة إىل التنبؤ

  الزمنيـة يف السالسل أنواع التغريات

 -:أنواع  إىل أربعـة الزمنيــة يف السالسل التغريات أنواع ميكن تقسيم

  Secular Trend العام تجاهاال تغريات .1 

أو  صـاعد مسـتقيم بخـط ، حيث ميكـن متثيلهـا املدى طويلـة عن التغريات وهي عبارة 

 عـىل فـرتات ال يأخـذ بعـني االعتبـار التغـريات التـي تكـون العـام ، واالتجاه أو مبنحي هابط

 . الزمن من طويلـة فتـرة عىل مدى االتجاهيـة التغريات يوضح ، بل الزمن ًجدا من قصيـرة

  Seasonal Movements املوسميـة التغريات .2 

 معنيــة يف مواسـم منتظمــة التي تحدث بصورة التغريات هي تلك املوسميـة التغريات 

 ومثال ذلك  السنـة من أقل عىل فرتات وهي عادة ومعروفـة

 . رمضان أو خالل موسم األعياد خالل مواسم املبيعات يف حجم التغريات 

  Cyclical Movement الدوريـة اتالتغري .3
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و ليس عىل فـرتات  طويلـة عىل فرتات منتظمـة بصورة التي تحدث التغريات وتشيـر إىل

 ـعـىل طبيـعــة التـفـرات ـطـول ـهـذه ، وتعتـمـد املوسمـيــة التـغـريات ـكـام يـحـدث يف قصـيــرة

ورمبـا  واتالسـن أو عرشات أو سـنتني إىل سنــة لتصــل متتد ، فقد وظروفها نفسها الظاهـرة

ـال ـعـىل التـغـريات ــر مـث ــر ، وخـي ــة أكـث ـدورات  التـغـريات وـهـو الدورـي ـي تـحـدث يف اـل الـت

 .وهكذا  إىل رواج إىل كساد ، رواج من االقتصاديـة

 Random Movements غري املنتظمـة التغريات .4 

 ، وهـذا والكوارث كالحروب والزالزل التي تحصـل بشكـل غري متوقع التغريات هي تلك 

 حيث أنها تحدث بشكـل مفاجيء  توقعها ال ميكن تغرياتال

 تقديــر االتجـاه عـىل طـرق الفصـل هـذا مـن يف الجزء الباقي بالرتكيز نقوم وسوف هذا

 التحليـل يف عمليــة املوضـوعني هـذين ًنظرا ألهميـة وذلك املوسميـة وقياس التغريات العام

إىل كـتـب  الرـجـوع فبامكاـنــه ـسـتزادةاال أراد ، وـمـن يف مـجـال البـحــوث للبياـنـات االحـصـايئ

 . املتخصصـة االحصائيـة الطرق ومراجع

  العام االتجاه طرق

 .أهمها  العام طرق لتقديـر االتجاه عدة هناك

 السلسـلـــة برـســم الباـحــث نفـســـه ونعـنــي بـهــا قـيـــام بالـيــد التمهـيــد طريـقـــة -1

ــة ـاين  الزمنـي ـورق البـي ـىل اـل ـده ـع ـاط بـي ـل النـق ـق وـص ـن طرـي ـوع ـع ـم هاملوـض ـىل الرـس   ـع
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 .عىل التقديـر الشخيص للباحث  حيث أنها تعتمد غري دقيقـة الطريقـة هذه البياين ، ولكن

 قـيم احتسـاب متوسـط عىل أسـاس األسلوب هذا يقوم املتحركـة املتوسطات  طريقـة-2

 نمثالً ، بوالتايل فأ سنوات ثالث أو أربع ، وليكن املاضيتة السنوات محدد من لعدد الظاهـرة

 املتحركــة املتوسـطات طريقـة وألجـل توضيح إىل أخرى سنـة ًمتغريا من يكون هذا املتوسط

 -:التايل  املثال إليك

 لرشكــة باآلف االطنان االنتاج عن حجم التاليـة االحصائيـة لديك البيانات إذا كان :مثال 

عـن طريـق  العام خط االتجاه تحدد فكيف 1996 – 1990 من السنوات عىل مدى صناعيـة

 . سنوات لثالثـة متحركـة متوسطات باستخدام املتحركـة املتوسطات

 )  طن ألف(  االنتاج حجم  السنـة

1990 200 

1991 250 

1992 300 

1993 350 

1994 250 

1995 300 

1996 350 
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 -:التايل  الجدول بإعداد نقـوم: الحـل 

 الث متوسط الث مجموع لثالث  حجم االنتاج  السنـة 

 سنوات املتحرك  سنوات املتحرك  الف طن  

1990 200   

1991 250 750 250 

1992 300 900 300 

1993 350 1050 350 

1994 400 1200 400 

1995 450 1350 450 

1996 500   

 املتعلـق ) لـثالث سـنوات ( املتحـرك لحسـاب املتوسـط نالحظ من الجدول السابق أنـه

 +200 والبالغــة 1992 ، 1991  ،1990 لألعـوام نتـاجاال جمعنا أحجـام فأننا قد 1991 بالعام

 إيـجـاد حـتـى ـنـتمكن ـمـن  )3(  ـعـىل الـعـدد الـنـاتج قمـنـا بقسـمــة ـثـم 750 = 300  +250

 ، 1991 لألعـوام اإلنتـاج فأننـا جمعنـا أحجـام 1992 املتحرك للمتوسط أما بالنسبـة املتوسط

1992 ، 1993.  

ــة ـاتج 900  =350+ 300 + 250 والبالـغ ـمنا الـن ـدد وقـس ـىل الـع ـذا 3 ـع ـك وهـك ،  دوالـي

 أو التغـريات املتطرفــة تأثيــر القيمــة اسـتبعاد الباحث من يتمكن ٌالطريـة هذه وبواسطـة

 . العام إال االتجاه لديـه بحيث ال يبقى وغري املنظمـة واملوسميـة الدوريـة
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 ًنسبيا وبالتايل قـد قليلـة اتاملشاهد عدد يظهـر عندما تكون الطريقـة عيب هذه ولكن

 . بالشكـل الصحيح العام خط االتجاه رسم من الحالـة ال نتمكن يف هذه

 الصغرى طريقة املربعات - 3 

 مجمـوع عـىل أسـاس أن يكـون يتحـدد العـام خـط االتجـاه فـأن الطريقـة ًووفقا لهذه 

  أصغـر ما ميكن املحسوبـة الحقيقـة القيم بني املربعـة الفروقات

  املعادلـة فأننا نستخدم مستقيم هو خط االتجاه كان إذاف

يف الجـزء  الطريقــة هـذه سبق وقمنـا بدراســة وقد املوجودة للبيانات ب س + أ = ص

 باالنحدار  السابق واملتعلق

  املوسميـة قياس التغريات

 بـسـبب وـجـود لكنـهـا ـغـري منتظـمــة متـكـررة تعتـبــر تـغـريات ان التغـيــرات املوسمـيــة

عـىل  املوسم أثـر إىل معرفـة املوسميـة التغريات ، وتهدف دراسـة ات الدوريـة وغيـرهاالتغري

ألجــل  معنيــة عىل سلعــة الطلب توقع مثـل متعددة ، مام يفيدنا يف أشياء الظاهـرة القيم

املناسبــة  الكميــة أو إلنتاج رجال البيع من الكايف العدد لتوظيف الالزمـة االحتياطات اتخاذ

 .كاف  وقت قبل ـزينهاوتخ

 طريقــة وسـوف نكتفـي برشح املوسميــة لقيـاس التغـريات عدة طرق تستخدم وهناك

 . الباحثني معظم ًاستخداما لدى األكثـر تعتبـر والتي املتحرك للمتوسط النسبـة
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 -: التاليـة بالخطوات نقوم فأننا الطريقـة لهذهً ووفقا

أو  سـنوي سـنوي أو ربـع أي عىل مـدى دةعدي فرتات عىل مدى تسجيـل املشاهدات .1

 . أو أيام أشهـر أو أسابيع

 الفرتات  من لكل فتـرة للمشاهدات املتحركـة حساب املجاميع. 2

 .متجاورتني كل مجموعتني بجمع عىل فرتتني ------ حساب املجاميع .3 

 للمشاهدات  املتحرك املتوسط استخراج. 4

 أثـر  تـزيل املتحركـة فاملتوسطات املتحرك للمتوسط النسبـة استخراج .5

 .التقلبات  

 املوسـمي والـذي يسـمى الـدليل املتحرك الحسايب للنسب للمتوسط حساب املتوسط .6

Seasonal Index  

 الحـسـايب املتوـسـط يـكـن إذا مل املوـسـمي للحـصـول ـعـىل اـلـدليل تعدـيــل املتوـسـطات .7

 املشـاهدات قـيم ان تكـون حالــةيف  ( 1200 املجموع بحيث يكون للنسبـة  %100ًمساويا 

أو  ) سـنوي عـىل أسـاس ربـع املشاهدات قيم كون يف حالـة(  400أو  )ًشهرا  12عىل أساس 

 ، حيـث أن ) يف األسـبوع أيـام سبعــة عـىل أسـاس املشاهدات قيم أن تكون يف حالـة ( 700

  سـمياملو إىل تقديــر أرقـام الـدليل وحتـى نصــل 100يسـاوي  زمنيــة أي وحدات متوسط
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 للمتوـسـطات الفـعـيل الحـسـايب ـعـىل املجـمـوع املتوـسـط فأنـنـا بقسـمــة زمنـيــة لـكـل وـحـدة

 . املختارة الزمنيـة حسب الوحدة 700أو  400 أو 1200يف  الناتج ونرضب الحسابيـة

 الـدليل عـىل رقـم كـل مشـاهدة قيم خالل قسمـة من املوسميـة آثـار التغريات إزالـة .8

  100يف   الناتجورضب لها املوسمي املقابل

  – 1996 للفتـرة العربيـة للرشكـة املبيعات فيام ييل جدول بحجم: مثال 

 .املطلوب  1994 

طـول  بأن العلم مع املوسمي الدليل واستخراج املتحرك للمتوسط النسب إيجـاد -: أوالً 

 .ًشهرا  12 املوسميـة اآلثـار فيها التي تظهر الفتـرة

  1995 لعام املشاهدة القيم من اآلثار املوسميـة تعباداس كيفيـة  بيان-:ًثانيا 

تقديــر  فـام هـو  وحدة3000هو  1997 لعام التوقع املبيعات حجم  بافرتاض أن-: ًثالثا 

 . املوسميـة التغريات االعتبار بعني األخذ بعد أشهـر السنـة لكل شهـر من املبيعات
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 1996 - 1994 للفتـرة العربيـة الرشكـة املبيعات حجم

  املبيعات  حجم  الشهـر   السنـة

 260 ثاين كانون 1994

 270 شباط  

 300 آذار  

 240 نيسان  

 210 ايار  

 90  حزيران 

 50 متوز  

 70 آب  

 100 ايلول  

 140 أول  ترشين 

 180 ثاين  ترشين 

 220 أول  كانون 

 210 ثاين كانون 1995

 220 شباط  

 380 آذار  

 180 نيسان  

 90 ايار  
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 10  حزيران 

 20 متوز  

 30 آب  

 110 ايلول  

 120 أول  ترشين 

 140 ثاين  ترشين 

 200 أول  كانون 

 230 ثاين كانون 1996

 240 شباط  

 390 آذار  

 360 نيسان  

 230 ايار  

 70  حزيران 

 30 متوز  

 40 آب  

 80 ايلول  

 120 أول  ترشين 

 200 ثاين  ترشين 

 210 أول  كانون 
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 الجدول التايل بإعداد نقوم أوالً

 املتحرك للمتوسط النسب ايجـاد

 1 الشهر السنـة

حجم 

 املبيعات

2 

املجاميع 

 املتحركـة

3 

ملجاميع 

ملتحركـة 

 لفرتتني

4 

املعدل 

الشهري 

 للمجاميع

املتحركـة 

 لفرتتني

5 

 النسبـة

 للمتوسط

 املتحرك

     260 ينثا كانون 1914

     270 شباط  

     300 آذار  

     240 نيسان  

     210 ايار  

     90  حزيران 

 28.5 175.4 4210 2130 50 متوز  

 40.9 171.3 4110 2080 70 آب  

 58.0 172.5 4140 2030 100 ايلول  
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 74.0 189.2 4540 2110 140 أول  ترشين 

 91.1 197.5 4740 2430 180 ثاين  ترشين 

 116.3 189.2 4540 2310 220 أول كانون 

 113.8 184.6 4430 2230 210 ثاين  كانون 1995

 121.4 181.2 4360 2200 220 شباط  

 210.6 180.4 4330 2160 380 آذار  

 100.0 180.0 4320 2170 180 نيسان  

 50.7 177.5 4260 2150 90 ايار  

 5.7 175.0 4200 2110 10  حزيران 

 11.4 175.0 4200 2090 20 متوز  

 17.0 176.7 4240 2110 30 آب  

 61.8 177.9 4270 2130 110 ايلول  

 64.6 185.8 4460 2140 120 أول  ترشين 

 70.3 199.2 4780 2320 140 ثاين  ترشين 

 96.4 207.5 4980 2460 200 أول كانون 
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 109.3 210.4 5050 2520 230 ثاين  كانون 1996

 113.6 211.3 5070 2530 240 شباط  

 185.4 210.4 5050 2540 390 آذار  

 172.1 209.2 5020 2510 360 نيسان  

 108.6 211.7 5080 2510 230 ايار  

 32.6 214.6 5150 2570 70  حزيران 

    2580 30 متوز  

     40 آب  

     80 ايلول  

     120 أول  ترشين 

     200  ثاين ترشين 

     210 أول كانون 

  مالحظات

 .املبيعات  التي هي أحجام هـرةيف الظا ميثـل القيم املشاهدة  )1(  رقم العمود
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األول ميـثــل  ًـشـهرا واـلـرقم 12 لـعـدد املتحرـكــة ـعـن املـجـاميع عـبـارة  )2(  رـقـم العـمـود

  )2130(  الـرقم  فـأناألشهــر زوجـي ، ومبا أن عـدد 1994 ًاالثنى عرش شهرا يف عام مجموع

ًشـهرا ابتـداءا االثنـي مجموع الثاين ميثـل والرقم شهري حزيران ومتوز بني يوضع  مـن شـباط ً

 .  ، وهكذا1995ثاين   وانتهاء بشهر كـانون1994

 من مكونـة كل فتـرة لفرتتني( ً شهرا 24 لعدد املتحركـة ميثـل املجاميع  )3(  رقم العمود

 رقم يف العمود متتالني كل رقمني من خالل جمع األرقام عىل هذه الحصـول ويتم )ً  شهرا12

 والقـرم  )2(  األول والثاين يف العمـود الرقمني هو حاصل جمع  )4210( األول  ، فالرقم  )2( 

 .وهكذا   )2(  يف العمود الثاين والثالث الرقمني هو حاصـل جمع  )4110( الثاين 

 عـىل لفرتتـني املتحركــة املجاميع من خالل قسمـة نحصـل عىل أرقامه  )4(  رقم العمود

 .ًشهرا  24

 من خـالل قسمــة إليه ، نصل املتحرك للمتوسط والذي ميثـل النسبـة  )5(  رقـم العمود

 × ورضبهـا ) 4(  رقـم يف العمـود املنـاظرة عىل األرقـام  )1(  رقم يف العمود املشاهدات قيم

لكـل شهــر إىل  الحقيقـة املشـاهدات قـيم نسبـةتعكس  املتحرك للمتوسط أن النسبـة 100

 . مئـويـة املعدل الشهري كنسبـة

  الحســـايب الوســـيط أو املتوســـط بإيجـــاد النســـب بتوســـيط نقــــوم ذلـــك بعـــد

 الحســـايب والــذي هــو نفــس املتوســطالحســايب املعــدل  املتوســط والــبعض يســتخدم

ــن  ــادي لـك ــع الـع ـــة ـم ـــر قيـم ـــر وأكـب ــذ أصـغ ــدم أـخ ــار ،  ـع ــنيف االعتـب ــدف ـم   والـه
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 . للشهـر نفسه لكل شهـر متثـل اآلثار املوسميـة الحصول عىل قيمـة هو النسب توسيط

وحيـث أن مجمـوع  املتحـرك للمتوسـط الحسـايب للنسـب املتوسـط والجدول التايل يبني

 من خالل تعديــل املوسمي الدليل باستخراج نقـوم  فأننا1027.4 كان الحسابيـة املتوسطات

 1200الحسـايب يف  عن طريـق رضب املتوسـط 1200 مجموعها ليصبح لحاسبيـةا املتوسطات

  1027.4عىل  الناتج وقسمـة

 املوسمي  الحسايب والدليل املتوسط استخراج

 الدليل املوسمي  املتوسط  1996 1995 1994 الشهـر 

 130.3 111.6 109.3 113.8 - كانون ثاين 

 137.2 117.5 113.6 121.4 - شباط 

 231.3 198.0 185.4 210.6 -  آذار

 159.0 136.1 172.1 100.0 - نيسان 

 93.1 79.7 108.6 50.7 - ايار 

 22.4 19.2 32.6 5.7 - حزيران 

 23.4 20.0 - 11.4 28.5 متوز
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 33.9 29.0 - 17.0 40.9 آب

 70.0 59.9 - 61.8 58.0 ايلول 

 80.9 69.3 - 64.6 74.0 ترشين أول

 94.2 80.7 - 70.3 91.1 ترشين ثاين

 124.3 106.4 - 96.4 116.3 كانون أول

 1200 1027.4    املجموع

 القـيم بـدون تكـون كيـف وذلك حتى نرى املوسميـة آثار التغريات إزالـة ميكن -: ً ثانيا 

 1995 مشـاهدات لقـيم املوسميــة آثار التـذبابات التغريات ، ويجري التخلص من آثار هذه

 100 لهـا ورضب النـاتج املوسمي املناظــرة الدليل عىل قيمـة  مشاهدةكل خالل قسمـة من

 .يف الجدول التايل  ويظهـر ذلك

 1995 مشاهدات لقيم اآلثار املوسميـة ازالـة

 ازالـة بعد املبيعات حجم املوسمي  الدليل املبيعات  حجم الشهـر 

 االثار املوسميـة 

 161 130.3 210 كانون ثاين 

 160 137.2 220 شباط
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 164 231.3 380 آذار

 113 159.0 180 نيسان 

 97 93.1 90 ايار

 45 22.4 10 حزيران 

 85 23.4 20 متوز 

 88 33.9 30 آب

 157 70.0 110 ايلول

 148 80.9 120 ترشين أول

 149 94.2 140 ترشين ثاين

 161 124.3 200 كانون أول 

فاننـا  1995الثـاين  بشـهر كـانون املتعلقـة اماألرق إذا أخذنا هذا الجدول أنه ويظهـر من

 الحجـم وهـو و حـدة  وحـدة161 كانـت اآلثار املوسميـة إزالـة بعد املبيعات حجم أن نجد

 املوسميـة  آثار للتغريات وجود عدم يف حالـة إليه أن نصل ميكن الذي كان
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 املبيعـات بـافرتاض ان حجـم 1997 اشـهر سنــة لكـل شـهر مـن تقديـر املبيعـات: ًثالثا 

لحسـاب  املوسميـة االعتبار التغريات بعد األخذ بعني وحدة 3000 هو 1997 لعام املتوسطـة

 -: هامتني خطوتني هناك فأن ذلك

 12 وحــدة 250 = 3000والـذي يبلـغ  لكـل شـهر املبيعـات حجـم متوسط  استخراج-1

 ر التـغـرياتاالعتبـا األخـذ بـعـني يف كـل شهــر ـبـدون املباـعــة الوحـدات هـو مجـمـوع وهـذا

 . املوسميـة

 برضب متوسـط االعتبـار فأننـا نقـوم بعـني املوسميــة أخذ التغريات من حتى نتمكن -2

عـىل  النـاتج املوسـمي ونقسـم يف الـدليل ) األول كام يف الخطوة (لكل شهـر  املبيعات حجم

100.  

 -:التايل  دولالج لدينا يتكون ، فأنه بالــخطوتني املتعلقـة الحسابيـة العمليات وبإجراء

 1997 عام مبيعات تقـديـر حجم

 املوسميـة االعتبار التغريات بعني بـعـد األخذ

 املبيعات  حجم املوسمي  الدليل الشهـر 

 326 130.3 كانون ثاين 

 343 137.2 شباط 

 578 231.3 آذار 

 397 159.0 نيسان 
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 233 93.1 ايار 

 56 22.4 حزيران 

 58 23.4 متوز 

 85 33.9 آب 

 175 70.0 ايلول 

 202 80.9 أول  ترشين

 236 94.2 ترشين 

 311 124.3 كانون أول 

 3000  املجموع 
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 ـل العارشالفص
 تحليل البيانات باستخدام الربنامج

 SPSSاإلحصايئ 
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 تحليل البيانات باستخدام الربنامج اإلحصايئ 

SPSS 

 متهيد  -

 الدخول إىل الربنامج  -

 تسمية ووصف املتغريات  -

 لبيانات التعامل مع ا -

 تحويل البيانات  -

 االحصاءات الوصفية  -

 ومقارنة املتوسطات  -

 االرتباط

 

 



 أساليب البحث العلمي

 
 

251 

 متهيد  

  SPSS " Statistical Package For Social" يستخدم الربنامج اإلحصايئ 

يف إجراء التحليالت اإلحصائية بكافة أنواعها مثل التحليالت الوصـفية والتكـرارات ومقارنـة 

ذلك من التحليالت التي تساعد الباحث يف فهم ما يجـري مـن أمـور، املتوسطات والتباين وغري 

 .باإلضافة إىل توفري املعلومات الالزمة لإلدارة من أجل إتخاذ القرار السليم 

ـكـذلك يف علمـيـة التنـبـؤ بـقـيم املبيـعـات وـعـدد التـعـامالت يف  SPSSـكـام يـسـتخدم برـنـامج 

ل االنحدار وغريه ، باإلضـافة إىل أن هـذا املؤسسات العامة من خالل العديد من األدوات كتحلي

 الربنامج يستخدم يف البحوث العلميـة واملختـربات والعلـوم الطبيـة املسـاندة مـن أجـل إيجـاد

 املؤرشات واإلتجاهات لدراسة العالقات بني مختلف املتغريات 

 لتعمل يف SPSSومام يجدر اإلشارة إليه إىل أنه قد ظهرت هناك عدة إصدارات من برنامج 

 اإلصـدار الـذي صـدر أخـريا" 10.0" ، " 7.0" ، " 6.0" كان آخرها إصدار رقـم  Windows نظام

 "11.0" 
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 -: الدخول إىل الربنامج  -

ومـن بـني الـربامج املوجـودة يـتم  Programيتم التأشري عىل  Windowsعند الدخول إىل 

حيـث تظهـر بـدون  SPSS Data Editor ، فتظهر شاشة محـرر البيانـات SPSSإختيار برنامج 

 . ألن امللف الجديد ومل يتم حفظهUnititledإسم للملف 

 

 )1(شكل رقم 
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متثل املفاتيح الرئيسة للقيـام بـأي عمليـة  Menusيالحظ من الشاشة السابقة وجود قوائم 

باإلضافة إىل وجود قوائم فرعية تابعة لكـل قامئـة رئيسـية متكـن مـن القيـام بكافـة العمليـات 

 -: وتشمل هذه القوائم الرئيسية اإلحصائية 

 . Fileامللف  -1

  . Editالتحرير  -2

 .Viewالعرض  -3

 .Dataالبيانات  -4

  .Transformالتحويالت  -5

 .Analyzeالتحليل  -6

  .Graphsالرسومات  -7

  .Utilitiesاألدوات  -8

  Window.النافذة -9

 .Helpاملساعدة  -10

 :ويف أسفل شاشة محرر البيانات هناك خياران

 وسوف نتناول هذا الخيـار مـن خـالل دراسـة الجـزء Variable viewمشهد املتغري  -1

 .التايل املتعلق بتسمية ووصف املتغريات 
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وسوف نتنـاول هـذا الخيـار الحقـا مـن خـالل دراسـة  Data Viewمشهد البيانات  -2

 .التعامل مع البيانات 

 :تسمية ووصف شاشة املتغريات

نـامج وإعطـاء معلومـات عنهـا مـن خـالل نبدأ دامئا بتسمية املتغريات املراد إدخالها يف الرب

 .وذلك قبل إدخال املعلومات املراد معالجتها إحصائيا  Variable Viewتعبئة مشهد املتغري 

 : فتظهر لنا القوائم التالية  Variable Viewمن شاشة محرر البيانات نضغط عىل 

 : Nameتسمية املتغري  -1

اسـية يجـب مراعاتهـا عنـد وضـع إسـم ميكن طباعة االسم املراد وصفه ، وهنـاك رشوط أس

" 8" للمتغري مثل وجوب أن يبدأ االسم بحرف أبجدي وأن ال يزيد عدد رموز اسـم املتغـري عـن 

باإلضافة إىل عدم تـرك مسـافة فارغـة " حروف أو رموز ورضورة أن ال ينتهي اسم املتغري بنقطة

 . بني أحرف أو رموز اسم املتغري 

  Typeنوع املتغري  -2

تظهـر قامئـة نـوع املتغـري لـيك نختـار منهـا مـن " .. " مسـتطيل فـتح الحـوار بالضغط عىل

 : الخيارات التالية 

Numeric :  تتعلق باملتغريات الرقمية 

Comma :  للفصل بني اآلالف باألرقام الهندية " ، " تستخدم الفاصلة 
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Dot :  للفصل بني االالف باألرقام بالعربية ". " تستخدم النقطة 

Date :  الدخال التاريخ وهناك عدة خيارات مثلdd-mm-yy 

Scientific Notation  : 1.0 تحول إىل 0.001لكتابة األرقام الكبيةر مثلE.3 

Dollar : قبل الرقم $ تسخدم الكتابة عالمة الدوالر 

Custom Currency :  تستخدم لكتابة العملة املحلية 

String : لتعبـري عنهـا بكلـامت مـثال االسـم واملنطقـة لكتابة البيانات الوصـفية التـي يـتم ا

 . الجغرافية والجنس

 Labelعنوان املتغري  -3

يتم طباعة العنوان الذي ترغب به لتعريف املتغري بالكلامت ال معربة عنه ، وهـذا العنـوان 

 .ال يظهر عىل مشهد البيانات إال إذا وضعت الفأرة عليه

  Valuesقيم املتغري  -4

" 2"مثال ميثـل األنثـى والـرقم " 1"ملتعلق بقيم املتغري ، فإذا كان الرقم يستخدم لطباعة الرتميز ا

أو أنثـى يف  Femaleثم نطبع كلمـة  Valueيف خانة  " 1" مثال ميثل الذكر، فإننا نقوم بطباعة الرقم 

 .وتكرر نفس الخطوات فيام يتعلق بالذكور  Add ، بعد ذلك نضغط Value Labelخانة 

 :التعامل مع البيانات

ــة  ــظ حاـل ــق لـف ــامج أو ـعــىل"  Case" يطـل ــه يف الربـن ــدخل إجاباـت ــل مبـحــوث ـت  ـعــىل ـك

ــري ــظ متـغ ــق لـف ــه، ويطـل ــراد قياـس ــاملتغري اـمل ــة ـب ــراءات املتعلـق ــن الـق ــراءة ـم ــل ـق   ـك
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" Variable " عىل كل عبارة أو سؤال ، أو مجموعة من العبارات واألسـئلة التـي تـرد يف منـوذج

 .اإلستبانة 

 البيانات فإنه يتم من خالل الضـغط عـىل الخليـة املطلـوب إدخـال أما فيام يتعلق بإدخال

 .الرقم فيها ثم طباعة الرقم واإلنتقال إىل خلية أخرى لكتابة رقم أخر

" Var00001" يظهر فور طباعة أي رقم فيه "املتغري " ومن الجدير بالذكر أن إسام للعمود 

كانك تغيري هـذا اإلسـم إىل أي إسـم أو أية أرقام أخرى حسب التسلسل ، وبإم" var00002" أو

وعلينا مالحظة أنـه إذا مل يقـم مـدخل البيانـات بإدخـال أي قيمـة يف  .آخر كام تم رشحه سابقا

خلية معينة وإنتقل إىل غريها ، فسـتظهر هنالـك نقطـة صـغرية يف الخليـة املرتوكـة مـام يعنـي 

  " Missing Value" وجود قيمة مفقودة 

لية متثل جـزءا مـن إجابـات املبحـوثني عـىل إسـتبانة معينـة وزعـت املعلومات التا: مترين 

 . عليهم ن املطلوب إدخال هذه اإلجابات يف مشهد البيانات 

 الحالة

 رقم

مستوى  أنثى ذكر

 الدخل

 السؤال الثاين السؤال األول

 أوافق أوافق جدا 1  × 1

 أوافق أوافق 3  × 2

 ال أوافق محايد 1 ×  3

 افقال أو محايد 2   4

 محايد أوافق 1  × 5

 ال أوافق أوافق 2  × 6

 أوافق أوافق 3  × 7

 محايد أوفق 3  × 8
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 محايد محايد 2 ×  9

 ال أوافق أوافق 2  × 10

  Transform :تحويل البيانات 

إنشاء متغري جديد تجري فيه عدة عمليات حسـابية بـاإلعتامد عـىل  Computeيتيح األمر 

، حيـث يقـيس  " 3" ،  " 2" ،  " 1" ، فـإذا فرضـنا أن هنـاك ثالثـة أسـئلة قيم متغريات معينـة 

السؤال األول موقف املوظفني من عدالة الرواتب ، عىل مقيـاس ليكـرت ذي الجسـم درجـات ، 

ويقيس الثاين موقف املوظفني من أسلوب اإلرشاف املتبع ، فيام يقـيس السـؤال الثالثـة موقـف 

 ميكننـا أن نقـيس اتجاهـات املـوظفني إزاء هـذه العوامـل كيـف .املوظفني من ظروف العمـل 

مجتمعة ، أو مبعنى أخرى كيف ميكننا قياس مستوى الرضا الوظيفي الذي يتكون من املتوسـط 

إذا افرتضنا أن إجابات عينـة مـن املـوظفني مكونـة مـن : مثال . الحسايب للثالثة أسئلة املذكورة 

 :  ييل عرشة أشخاص عىل األسئلة الثالثة هي كام

 السؤال الثالث السؤال الثاين السؤال األول الحالة رقم

1 4 3 3 

2 5 3 5 

3 2 2 5 

4 3 3 3 

5 4 2 4 

6 5 4 4 

7 4 3 4 

8 4 3 3 

9 4 2 4 

10 3 4 4 
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 Jobsat وليكن اسـمه Satisfaction Jobفإذا أردنا تكوين متغري جديد عن الرضا الوظيفي 

 متغريات السابقة ، ما العمل ؟ / من الثالثة أسئلة اعتامدا عىل موقف املوضعني

 Computeفتظهـر شاشـة إسـمها  Computeثـم نـؤرش عـىل  Transormنختـار  :الحل 

variable نضع إسم املتغري الجديـد ، Jobsat  يف خانـةTarget Variable  ثـم ننتقـل إىل خانـة

Numeric Expression نافـذة الـدوال نطبع التعبري الحسايب املطلوب باسـتخدام Functions 

 Numericونقوم بنقلها إىل خانة التعبري الحسـايب  " Mean"نختار يف هذه الحالة الدالة  حيث

Expression .  

يتم نقل اسم السؤال األول من قامئة املتغريات إىل خانة التعبري الحسايب ، ثـم نقـوم بوضـع 

اسـم السـؤال الثالثـة ، فيظهـر املتغـري فاصلة ، ثم ننقل اسم السـؤال الثـاين نضـع فاصـلة ، ثـم 

 . الجديد بقيم جديدة هي عبارة عن املتوسط الحسايب لألسئلة الثالثة 

 . ويبني الشكل التايل طريقة إدخال املعلومات يف املثال املذكور 

 )2(شكل رقم 
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األمر يف يف حالة التعبريات الرشطية ، أي أن نستخدم هذا  Computeأما إذا أردنا إستخدام 

حالة وجود رشط أو أكرث إلجراء تعديالت عىل مجموعة معينة من الحاالت، فإننا نقوم بالضغط 

 ..…Ifعىل 

للموظفني الذكور فقـط والـذين تزيـد % 10 إذا أردنا زيادة املرتب الشهري بنسبة -: مثال 

 . سنة 40أعامرهم عن 

لف الجديـد ولـيكن إسـمه نطبع إسم امل Compute Variableصندوق الحوار  من: الحل 

"Increase "  يف خانةTarget Variable  ويف خانة التعبريات نطبعSalary * 0.1 + Salary  ثم

 Include ifنؤرش عىل  Compute ..... if : Variableفيظهر صندوق الجوار . …Ifنضغط عىل 

case satisfies condition  ثم نطبع يف الخانة األخرىAge >40&Sex = " M"  . 

 )3(شكل رقم 
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 )4(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتظهـر  Increase فيظهـر متغـري جديـد يف نهايـة امللـف إسـمه Okثم  continueنضغط 

 .األرقام تحته بعد التعديل املطلوب إجراؤه 
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 )5(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخذن يعني االعتبار أن وزن اإلجابات كان عىل أسـاس مقيـاس ليكـرت املكـون مـن خمـس 

موافق  " 5" موافق " 4" محايد ،  " 3" غري موافق  " 2"  غري موافق أبدا، " 1: " درجات كام ييل

 .جدا 
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 Frequenciesثم نؤرش عـىل  Descriptive Statisticsثم عىل  Analyzeنؤرش عىل : الحل 

 s" "نـه ، تظهر الشاشة املتعلقة بالتكرارات ، حيث نقوم بإدخال السؤالني األول والثاين تحت فإ

Variable  ثم نضغطO.K فتظهر النتائج التالية  : 

Frequencies  

Satatisitics 

Q2 Q1  

12 12 N Valid 

0 0 Missing 

3.58 3.50 Mean  

4.00 3.00 Median  

4 3 Mode  

1.00 90 Std. Deviation  

.99 82 Variance 

3 3 Range 

4 42 Sum  

Frequency Table  

Q1 

Cumulativ
e Percent 

Vali
d 

Percent  

Perce
nt 

Frequen
cy  

 

8.3 8.3 8.3 1 Vali
d 2 

58.3 50.5 50.0 6 3 
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83.3 25.0 25.0 3 4 

100.0 16.7 16.7 2 5 

 100.0 100.0 12 Total 

 

Q2 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Percent  

Perce

nt  

Frequenc

y  

 

16.7 16.7  2 Vali

d 2 

41.7 25.0  5 3 

83.3 41.7  5 4 

100.0 16.7  2 5 

 100.0  12 Total 

تظهـر لنـا  O.Kقبـل الضـغط عـىل  frequenciesيف شاشـة  Statisticsأما إذا ضغطنا عىل 

 -: ، حيث يوجد فيها عدة خيارات من أهمها: frequenciesشاشة أخرى تسمى 
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ــاري  ــاين "  Standard derivation" اإلنـحــراف املعـي ــيط"  Variance" ، التـب "  ، الوـس

Median  "ـايب ـط الحـس ـوال "  Mean " ، املتوـس ـوع  " Mode "، املـن ـث "  Sum" ، املجـم ، حـي

 . نختار منها املقاييس التي نحتاج إليها 

  التحليل الوصفي: Descriptives  

 يستخدم التحليل الوصفي إليجاد بعض مقاييس النزعـة املركزيـة أو التشـتت، وذلـك مـن 

، أنقل املتغري املـراد دراسـته  Descriptiveثم عىل  Descriptive Statisticsخالل التأشري عىل 

 : Descriptiveفتظهـر الشاشـة  Optionأو املتغريات املراد دراستها ثـم إضـغط عـىل الخيـار 

Option بعد ذلـك يـتم الضـغط عـىل  لتختار منها المقاييس املرغوب يف إيجادهاContinue  ،

  . O.Kثم 

 املقاييس املرغوب يف إيجادها ، وإذا أدخلنا املعلومات املتعلقة باملثـال تظهر النتائج حسب

 -:السابق ، تظهر لدينا النتائج التالية 

Descriptive  

Descriptive Statistics 
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Std. 

Deviation  

Mean  Sum  Maximum Minimum  Range  N  

.9042 3.5000 42.00 5.00 2.00 3.00 12 Q1 

.9962 3.5833 43.00 5.00 2.00 3.00 12 Q2 

      12 Valid 

listwise  

" ويف حالة وجود أكرث من متغـري فإنـه بإمكاننـا عـرض النتـائج وفـق أحـد أربعـة أسـاليب 

Display order : "  

- Variable List :  عرض النتائج وفق ترتيب نقل املتغريات إىل الخلية. 

- Alphabetic  :ايئ للمتغريات عرض النتائج حسب الرتتيب الهج. 

- Ascending means : قيـمـة املتوـسـط الحـسـايب لـكـل ـعـرض النـتـائج تـصـاعديا وـفـق 

 .متغري

- Descending meand  : عرض النتائج تنازليا وفق قيمة املتوسط الحسايب لك متغري . 

  Compare Meansمقارنة املتوسطات  -
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 املتوسطات Means  

ه عدة فئات أو عدة مستويات ملتغري واحـد ، وقـد  قد تتضمن البيانات يف أي منوذج إستبان

تكون هناك حاجة لحساب املتوسطات الحسابية لكل فئة أو لكل مستوى من هذه املسـتويات 

 . ألغراض املقارنة 

البيانات التالية تبني قيم املبيعات اليومية لعينة من خمسـة عرش موظفـات حسـب : مثال 

  .تعليمهم  مستوى

 املبيعات اليومية ى التعليمياملستو أفراد العينة

 230 توجيهي 1

 220 توجيهي 2

 210 توجيهي 3

 310 بكالوريوس 4

 300 كلية مجتمع 5

 340 بكالوريوس 6

 250 توجيهي 7

 270 كلية مجتمع  8
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 260 كلية مجتمع  9

 240 بكالوريوس  10

 300 بكالوريوس  11

 310 بكالوريوس  12

 280 توجيهي 13

 260  مجتمعكلية 14

 210 كلية مجتمع 15

حساب املتوسط الحسايب واالنحرافـات املعياريـة لكـل مسـتوى مـن املسـتويات : املطلوب 

 .التعليمية املذكورة 

تظهـر  Means... .... ثـم عـىل  Compare Meansثـم عـىل  Analyzeنـؤرش عـىل : الحـل

  Optionثم نضغط عىل فنختار املتغري املستقل واملتغري التابع  Means...... شاشة 

فتظهر لنا قامئـة بالخيـارات املتاحـة امامنـا، فنختـار منهـا مـا نحتـاج إليـه مـن التحلـيالت 

 فتظهـر O.Kاإلحصائية كاملتوسـط الحسـايب أو اإلنحـراف املعيـاري أو غريهـا ثـم نضـغط عـىل 

 : النتيجة التالية 
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Means 

Case Processing Summary 

Cases  

Total Excluded  Included 

Percent N Percent  N percent N 

 

100.0% 15 0.% o 100.0% 15 SALES * EDU 

 

Report 

SALES 

Variance  Std. 
Deviation  

N Mean  EDU 

770.000 27.75 5 238.00 1 

1050.000 32.40 5 260.00 2 

1350.000 36.74 5 300.00 3 

1611.429 40.14 15 266.00 Total  

  Paired-Samples t – testللعينات املرتبطة " ت " ت إختبارا

ـار  ـتم إجــراء إختـب ـدريب" ت " ـي ـة كالـت ـر ظــاهرة معيـن ـات املرتبطــة لدراســة أـث  للعيـن

ـتم دراـسـة ـقـيم املجموـعـة قـبـل ـة البـحـث، حـيـث ـي   ـمـثال أو اـسـتخدام دواء مـعـني ـعـىل عيـن

  ـمــن حـيــث  ـحــدوث الـظــاهرة وبـعــد ـحــدوثها ، وال ـبــد أن تـكــون العينـتــان متـســاويتني
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الحجم وذلك ألننا نقوم بدراسة عينتني مرتبطتني ، قبل وبعد، أي قبل تنفيذ الربنـامج التـدريبي 

  .وبعد تنفيذه 

 كل  تم تسجيـل ما حققه ، فقد البيـع تدريبي عن فنون الختبار مدى فعالية برنامج: مثال 

 -: ييل كام وكذلك بعد الدورة الدورة قبل العشـرة العينـة من أفراد فرد 

 الدورة بعد الدورة قبل أفراد العينـة

1 110 115 

2 130 150 

3 100 110 

4 120 110 

5 120 140 

6 150 200 

7 160 160 

8 130 180 

9 140 170 

10 170 190 

  الصفريـة الفرضيـة  املطلوب اختبـار

 HO ملوظف ا التدريبي عىل انتاجـه للربنامجً دال احصائيا تأثيـر ال يوجد 
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ـروق ذات ال يوـجـد HOأو  ــة ـف ــة دالـل ـاج يف متوـسـط احصائـي ـل اـملـوظفني انـت ــعد قـب  وـب

 .التدريب

 نـؤشــر ذلـك بعد Before Afterأسمهام  يف متغيـر من أعاله بإدخال البيانات الحل نقـوم

عـىل  التأشيــر يـتم paired samples to testعـىل  ثـم Compare Means ثم Analyzeعىل 

 -: التاليـة فنحصل عىل النتائج Ok الضغط ثم Before Afterين املتغري

T- Test 

Paired samples statistics 

Std Error Mean Std Deviation  N Mean   

7.00 

10.52 

22.14 

33.27 

10 

10 

133.00 

152.50 

Pair 1 

BEFORE- 

AFTER 

Paired Samples Corrlations 

Sig   

Correlation  

N  

004 818 10 Pair 1 

Before 

&After  

Paired Samples Test 

   Paired Differences  
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Sig2-

taile 

 

 

 

df 

 

 

 

t 

95 %confidence 

interval of the 

difference 

upper lower 

Std 

Error 

Mean 

Std 

Deviation 

Mean  

9  0 -3.117 -5.35 -33.65 6.26 19.78 19.50 Pair1 

BEFORE- 

AFTER 

 تأثيـر ال يوجد بأنه القائلـة الصفريـة فأننا نرفض الفرضيـة عىل النتيجـة للتعليق سبـةوبالن

  )- 3.117(  املستخرجــة ) ت ( قيمــة ، حيـث أن املوظـف عـىل انتاجـيــة التدريبيـة للدورة

وهـو   )0.05(  البالغــة T sig قيمــة النتيجـة ان هذه ، ومام يؤكد الجدوليـة القيمـة أكبـر من

 . الداللـة ملستوى املستوي املعتمد

تأثيـر  ، بوجود القائلة البديلـة الفرضيـة ونقبل الصفريـة ،فأننـا نرفض الفرضيـة وبناء عليه

 .املوظف  عىل انتاجيـة التدريبيـة للدورة

 االرتباط correlation  

ومـن  ةالخاضـعني للدراســ املتغـريين بـني العالقــة لقيـاس قـوة معامل االرتبـاط يستخدم

املعامل أقـرب إىل  كان فكلام  )1- ......1 ( + بني تقع معامل االرتباط قيمـة الجديـر بالذكـر أن

أقـرب إىل الصـفر  كـان و إذا املتغـريين بني العالقـة درجـة يعني قوة ذلك كان الصحيح الواحد

 .ضعيفـة  لكن أو وجود عالقـة عالقـة وجود يعني عدم ذلك فأن
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 يـرسون ب  معامل ارتباطpearson  

  قيم بني التي تقيس قوة العالقـة املعامالت من أهم بريسون يعتبـر معامل ارتباط

  لقياس معامل االرتباط التاليـة املعادلـة وتستخدم متغيـرين

 )  ص∑ ) ( س∑ (  -) س ص ∑ (ن       = ر

  ) 2 ص∑  (– 2ص ∑  ن[  -]   )2س∑  (- 2س∑ ن [           

 1998 – 1994 خالل السنوات ، ص س متغريين متثـل قيم التاليـة مثال البيانات

  بريسون أحسب معامل ارتباط

 

 

  ص  س  السنـة

1994 5 3 

1995 6 5 

1996 7 6 

1997 8 9 

1998 9 10 
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 -: الحـل

 س ص 2ص 2س ص  س السنـة 

1994 5 3 25 9 15 

1995 6 5 36 25 30 

1996 7 6 49 36 42 

1997 8 9 64 81 72 

1998 9 10 81 100 90 

∑ 

 

35 33 255 251 249 

 

  0.988 =  )33(   )35(  -249  (5   =  ر

  5 ) 255 ( – ) 35 ( 2×  5 ) 251 ( – ) 33 ( 2 

 Analyzeخالل التأشيـر عىل  من فيكـون SPSS اإلحصايئ أما حل املثال عن طريق الربنامج

إىل  ، ص س بنقــل املتغـريان نقـوم ذلـك بعـد Bivariateعـىل  الضـغط ثم correlateعىل  ثم

 . pearson املخصصـة عىل الخانـة )× (  اشارة نضع ثم Varibles خانـة

 -: التاليـة النتائج تظهر O.Kعىل  الضغط وبعد

Correlations  

  س  ص 
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988 

002 

5 

1.000 

 

5 

Pearson 

correlation sig (2 

tailed (  

N 

1.000 

5 

988 

002 

5 

Pearson 

correlation sig (2 

tailed (  

N 

،  املتغيــرين قوي بني االرتباط يعني أن ذلك ، فإن 0.899 معامل االرتباط وحيث أن قيمـة

 انخفضـت كلـام فأنه ، وبالعكس ص قيمـة تزيد س قيمـة زدات كلام أنه طردي أي أنه واتجاه

 .انخفضت قيمـة ص  ص قيمـة
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ل الحادي عرشالفصـ
 ماهية تقرير البحث
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 تقــريـر البحث ةـماهيـ

  

 البحث وأهميته تقـرير مفهــوم . 

 البحث  أشكــال نشـر تقرير. 

 تقرير البحث  يف كتابـة األخالقيـة املسؤوليـة. 
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 تقرير البحث ماهيـة

 تقرير البحث وأهميته مفهوم

 تقرير البحث ، فيعد كتابـة الضوء عىل كيفيـة القاء القسم هذا األول من يستهدف الفصل

 ويصـل األساسيــة الفرضـيات أن يضع ، وبعد بحثه املتعلقـة املعلومات أن يكمل الباحث جمع

 .تقرير البحث  ، وهي كتابـة األخيـرة بالخطوة بال شك يقوم ، فأنه بشأنها محددة إىل نتائج

 صـورة ، أي أنـه تنفيــذ البحـث وإجراءاتـه لعمليــة واضحــة أن تقرير البحث هو صــورة

 للبحـث بوضـوح أثنـاء إجرائـه بهـا التي قـام والعمليـة الباحث الذهنيـة اطاتعن نش صادقـة

 . )1(وترتيب محدد  ودقـة

 وتوصـياته نتائجـه ، ومهام كانت فروضـه ًالباحث موفقا يف وضع مهام كان فأنه ويف الواقع

يـر تقر فكتابــة ونرشه ، إذن كتابتـه إال بعـد بـدون فائـدة يبقى بحثه ، فأن ودقيقـة صحيحـة

 بأصـول كتابــة املامـه إىل رضورة لدى الباحـث باإلضافــة كتابيـة البحث تتطلب توفـر مهارات

 ، فن لدى الباحث والقدرات املهارات تتوفـر هذه مل ، وإذا املستخدمـة اللغـة التقرير وبقواعد

 .املجال  يف هذا الخارجـية ببعض الخبـرات االستعانـة بامكانه

                                                 
التصـميم واملـنهج واالجـراءات الطبعــة الثانيــة االسكندريــة :  محمد الغريب عبد الكريم ، البحـث العلمـي ( 1)
  205 ص 1982ب الجامعي الحديث املكت
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 عيل عسكــر وآخـرون ذلك ويؤيد األخيـرة البحث هي الخطوة كتابـة لنا بان من هنا يتبني

 بعـد يف العـادة بها الباحث وتبـدأ يقوم آخـر خطو تقرير البحث الحقـة فهي  كتابـة )2(  فيقول

 بـه الباحث كل ما قام تقرير وصفي يسجل فيه والتجارب فهو والدراسات القراءات االنتهاء من

 . مراحلهالبحث و خطوات ويصف من جهد

 القارئ واعالم املعرفـة هدفها وان يكون شيقـة التقرير فينبغي أن تكون حيث لغـة أما من

 اطـالع أن وال شـك جـذاب وغيــر جامـد بأسـلوب من خالل الكتابــة عىل اهتاممه ، والحصول

 يف كتابــة هـي مرشـد ووسـائلها وأسـاليبها ، مناهجهـا األخـرى الباحث عىل البحـوث العلميــة

  )1( فيها  الواردة واألفكار والتسلسل وانسجام البحث من حيث الحجم فقرات

ًموضـوعيا وواقعيـا أثنـاء كتابتـه الباحث ينبغي أن يكون أن  بـأن ويفـرتض لتقريـر البحـث ً

 االطـالع البحـث واالسـتعراض بسعــة فاطالـة مواريـة ودون إىل الهدف بشكـل مباشـر يتوجـه

 إىل امللل بالقارئ البحث وتؤدي من إجراء الرئيسيـة  أهدافهالباحث عن تبعد قد العلم وغزارة

 . البحث بالشكـل السليم موضوع استيعاب وعدم

 

                                                 
  261 عيل عسكـر وآخرون ، مرجع السابق ص ( 2 )
  رجاء وحيد دويدري البحث العلمي أساسياته النظريـة ومامرساته العمليـة بريوت دار الفكـر ( 1 )

  437 ص 2002 املعاصـر 
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 البحث   أشكال نشـر تقرير

 -:من أهمها  عديدة نشـر تقرير البحث أشكاالً عمليـة تتخذ

  Thesis Dissertationsالجامعيـة  الرسائل -1 

أو  معـني عن موضـوع العليا طالب الدراسات يكتبها ثيـةبح هي تقارير الجامعيـة  الرسائل

 باإلمكـان ، فأنـه ومناقشـتها رسـالة اكـتامل تحت ارشاف أستاذ مرشف ، وبعد محددة مشكلـة

 أو باإلمكان نشـر إجزاء منها  أو مختصـرة نرشها كاملـة

 .M ( علـوم ماجستيــر أما للحصـول عىل درجـة الجامعيـة رسالتـه ويقوم الطالب بتقديم

sc ) Master of Science ــر ادارة ـامل  أو ماجستـي  Master of MBA Businessأـع

Adminstration الفلسفــة  أو دكتـوراهDoctor of Philoso Ph.D Phy أو غيــر ذلـك مـن 

 .العليا  الشهادات

 ًجديـدا مـن املعرفــة أن تضـيف الدكتوراة املاجستيـر أو اطروحـة يف رسالـة ويشرتط سواء

 الفرضـيات يف وضـع املاجستيــر رسـالة ًهي أكثـر تعمقا مـن الدكتوراة اطروحـة ، إال أن للعلم

 .وتوصيات إىل نتائج ات والوصولاملعلوم وتحليل

 املاجستيــر مـن يف رسالــة إىل جانـب مـا يشـرتط فيه يشرتط الدكتوراة يف مرحلـة فالبحث

يف االكتشـاف  والجـدة إىل املعرفــة االداء الـتقيص املتعمـق ، واإلضافــة البحث وجـودة سالمـة

   )1(  وأسلوب املعالجـة

                                                 
  37 ص 1986لبنان جروس برس ( ً أميـل يعقوب ، كيف تكتب بحثا أو منهجيـة البحث ( 1 )
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  periodicals  الدوريات-2 

 باصـدار واألدبيــة العلميــة والجمعيـات املتخصصـة واملعاهد الجامعات الكثـري من  تقوم

يف نفس  املعروفني األساتذة من البحوث التي تنشـر فيها مجموعـة يرشف عليها ويقيم درويات

مـا  فمنهـا درويــة ألنها تصدر عىل فرتات بالدوريات سميت وقد الدوريات ص تلكمجال تخص

،  سـنوي أو سـنوي سـنوي أو نصـف يصدر عىل أساس شهري ومنها ما يصدر عـىل أسـاس ربـع

التـي  الشهــر والسنــة اسـم الـرقم إىل هـذا يضـاف ًرقام متسلسالً ، وقد منها ويحمل كل عدد

 . فيها اصدر العدد

 -: صور أهمها ةعد وللدوريات

  Journals  املجالت-أ

 األبحـاث والتـي يقـوم كبيــر مـن عـدد املصادر التي يتوافر فيهـا تعتبـر املجالت من أهم 

 .عىل نرشها  املوافقـة أو عدم مرموقون قبل املوافقـة أساتذة بتقييمها

 ةاو بـإدار متخصـص يف االقتصـاد فمنها ما هـو محددة يف مجاالت املجالت وتتخصص هذه

 والكيميـاء والفيزيـاء كالزراعــة العلـوم مـن أو بغيــر ذلـك أو باملحاسبـة األعامل أو بالتسويق

 . وغيـرها

 معهـد العامـة التي يصدرها املتخصصـة مجلـة اإلدارة املجالت عىل هذه األمثـلة ومن أهم

 .بالرياض  العامـة اإلدارة

 دراسـات ومجلــة اإلداريـة للعلوم عربيـةال املنظمـة التي تصدرها لإلدارة العربيـة واملجلـة

 . وغيـرها
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عـىل  املوافقــة يف أي بحث قبل خاصـة وموضوعيـة ًرشوطا شكليـة املجالت وتتطلب هذه

 .البحث  صفات املصادر وعدد وأسلوب تدوين كأسلوب الكتابـة نرشه

  Abstractsامللخصات  -ب

 عـىل املعـارف والتجـارب بـأرسع االطالع الباحث من للبحوث متكني ملخصات شأن أن من 

 وتصـفح يف التفتيش عن املصـادر عىل الباحث مام يؤدي إىل توفيـر الوقت ، وذلك ممكن وقت

 . املجالت من العديد

نشــر البحـث  الباحث واملصـدر األصـيل الـذي البحث واسم عنوان امللخص عادة ويتضمن

 البحـث فبامكانـه عـىل تفاصـيل طالعالباحث اال أراد ، وإذا للبحث نفسه إىل تلخيص باإلضافـة

 .املوجود يف ملخص البحث  إىل املصدر وعنوانه الرجوع

 ومـن أهـم العلـوم مـن بكـل علـم املتعلقـة البحوث ملخصات بنشـر تقوم دوريات هناك

 University Microfilms ( UMI) التـي تصـدرها مؤسسـة يف هـذا املجـال تلـك الـدوريات

International اما عىل شكـل ،  يف بريطانياCD ROM ألكثــر  والذي يحتوي عـىل ملخصـات

 كاـفــة تتـضـمن شهرـيــة مطبوـعـات أو ـعـىل شـكــل ماجستـيــر ودكـتـواره رساـلــة ملـيـون ـمـن

 . UMI مع املشرتكـة التي تقدمها املؤسسات امللخصات

 املعروـفـــة العـلــوم ـفــروع حـســب إىل أقـســام اـلــدوريات تـلــك يـجــري تقـســيم وـقــد

  العـلــوم ـمــن الـفــرع ـبــذلك املتعلـقـــة البـحــوث ا ملخـصــاتمنـهــ قـســم يف ـكــل وـيــدرج 
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املنشـورة  موجزات البحوث يحوي املجالت تلك  وكل جزء منعزيز العزي ويف هذا املجال يقول

 ، أي ان البحـوث املنشـورة عىل نشـر املوجز عادة السابقـة يف السنـة كانت لغـة بايـة يف العامل

حسـب  عىل أكبـر تقديـر املوجزات مبوبـة 1980  أو1979 مثالً تنشـر موجزاتها عام 1978 عام

   )1(. العلم

 Research /Researchers Index فهرس املؤلفني / املواضيع  فهرست-ج

موضوعات البحوث املنشورة يف أي تخصـص أو  بعناوين عبارة عن قامئـة فهرست املواضيع 

ترتيـب  او اكثـر ويتم سنـة تكون قد و أسامء مؤلفيها خالل فتـرة محددة معنيـة يف أي دوريـة

 البحوث  تلك لعناوين حسب الحروف االبجديـة البحوث املنشورة موضوعات

أن  ، إال املواضـيع يف فهرسـت نفـس املعلومـات املوجـودة فيتضـمن املؤلفني  وأما فهرست

 كـام ولـيس عنـاوين ألسامء املـؤلفني الحروف االبجديـة عىل أساس يكون فيه تريب املعلومات

 . املواضيع هو الحال يف فهرست

  Research Center Reportمراكز البحـوث  تقارير -3

هـذه  بهـا وتتضـمن التـي يعملـون إىل مراكز البحوث الباحثون وهي التقارير التي يقدمها

 ووضـع سليمــة بهدف التوصل إىل نتـائج أو مشاكـل محددة معنيـة ملواضيع دراسات البحوث

 . املناسبـة التوصيات

                                                 
  12 ص 1980 للنشـر العراق دار الرشيد ) 11( لميـة  عزيز العيل العزي ، البحث العلمي ، سلسلـة الكتب الع( 1)
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بـاألردن ،  العامــة معهـد االدارة املجال هذا يف مراكز البحث العلمي املتخصصـة من أهمو

 .واملركز القومي للبحوث يف جمهوريـة مصـر العربيـة  ومعهد الدراسات العربيـة

  Applied Researches يف الجامعات البحوث التطبيقيـة -4

البحث التطبيقي ، حيث يعـني  يف خططها الدراسيـة مادة التطبيقية تدرج بعض الجامعات

 .حتى اكتامل البحث  عىل متابعته يقوم عىل بحثه لكل طالب استاذ مرشف

الطالـب  التـي أتـم ًسمي هذا البحث بالبحث التطبيقـي ألنـه يعتبــر تطبيقـا للمـواد وقد

دراستها وأجتاز امتحاناتها بنجاح ، فيقوم الطالـب باختيـار مشكــلة أو موضـوع يتعلـق مبجـال 

ه كإدارة األعامل أو املحاسـبة أو الكمبيـوتر لعمـل البحـث وبعـد موافقـة األسـتاذ عـىل تخصص

يف ميـدان البحـث املقـرر ويضـع يف  يتابع الطالـب دراسـتة عـىل أرض الواقـع. موضوع البحث 

و ما توصل إليه من نتائج وتوصيات يف تقرير يرفعه إىل األسـتاذ املرشف  البحث النهاية تفاصيل

 .ه ويقوم مبناقشته مع الطالب علي الذي يطلع

  conference Researchesبحوث املؤمترات والندوات العلمية  -5

 ، حيـث تقـدم مـن خاللهـا املؤمترات العلمية املحلية والدولية تعقد يف كـل عـام الكثري من

 .املتخصصة  التجارب العلميـة يف حقول املعرفة البحوث العلمية ونتائج
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 فان لجـان تنظـيم  ووسائل نرشها من مؤمتر آلخر وبناء عليهوتختلف طرق كتـابة البحوث

،حتـى يكـون هنـاك منطيـة  والوسـائل بهـذه الطـرق تتوىل تزويد البـاحثني املؤمترات والندوات

 .وتوحيد يف اإلجراءات املتبعـة 

  Booksالكتب  -6

أن  بعـد وذلـك واملعرفــة العلوم يف أي مجال من مجاالت العلميـة تتناول الكتب الحقائق 

 هـذه ابـراد مـع بهـا نظره وابداء وجهـة الحقائق يف ترتيب هذه جهوده بذل املؤلف قد يكون

 .استيعابها  بحيث يسهـل عىل القارئ منطقي وفق تسلسل واألفكار الحقائق

 تلـك عـىل نتـائج بعض مؤلفي الكتب بنشـر أبحاث يف كتـبهم بهـدف اطـالع القـراء ويقوم

، قد يتم نشـر البحث بالكامل يف ثنايا الكتـاب أو  تاب العلميـةالك قيمـة وألجل زيادة األبحاث

 .يرتأي املؤلف حسبام وذلك معني يف فصل أو التوصيات نشـر بعض أجزاء منه كالنتائج يتم قد

 قـد يقـوم ، لكنـه يف كتابـه فقـط الكتـاب بنشــر أبحاثــه مؤلـف أن يقـوم ليس بالرضورة

أو تعزيـز  رأيــه ألجــل تـدعيم يف كتابــة وايرادها احثنيالب من أبحاث غيـره بنتائج باالستعانـة

 -:الكتب من أنوع ثالثـة هناك وبشكـل عام فكرته

والذي يتـصـف مبجـهـود مؤـلـف أو مؤلفـيـه بافبتـكـار واإلـبـداع، وـقـد : الكـتـاب املؤـلـف - أ

يستعني املؤلف بإقتباسات من غريه يف حدود معينة لتعزيز رأيه أو بيان وجهات النظر األخـرى 

 .خالفة لوجهة نظره امل
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وهو الكتاب املرتجم عن إحدى اللغات الجنبية ويراعى يف الكتـاب : الكتاب املرتجم  - ب

املرتجم أن ال يتبع أسلوب الرتجمة الحرفية للجمل والعبـارات ألن ذلـك قـد يبعـد املـرتجم عـن 

 .املعنى املقصود

عـداد املـادة العلميـة أو والذي تنحرص فيه مهمة املعد أو املحـرر عـىل إ:  الكتاب املعد -ج

 .جمعها من كتب متفرقة وال يكون هناك أي مجهود إبتكاري يف هذا النوع من الكتب 

 املسؤولية األخالقية يف كتابة تقرير البحث

كتابة التقرير يجب أن تعتمـد عـىل الدقـة واألمانـة وعـدم التحيـز يف جمـع املعلومـات أو 

 وتوصيات معينة ، وهذا هو الطريق األسلم للحصـول تحليلها أو تفسريها ويف الوصول إىل نتائج

 .عىل ثقة القارئ ولزيادة القيمة العلمية للبحث 

 :وعىل الباحث أن يتحىل باملسؤولية األخالقية عند كتابته التقرير والتي تتضمن 

 رسية املعلومات  -1

 أثنـاء إجـراء املحافظة عىل املعلومات املتعلقة بـاألفراد أو املـنظامت والتـي تـم اإلدالء بهـا

املقابالت معهم أو أثناء إجاباتهم عىل إستبيانات استقصاء ن وعدم اإلعالن عن أسامء األفراد أو 

وهذا إجراء من الرضوري إتباعه ضـامنا للثقـة املتبادلـة . املنظامت الذين أدلوا بهذه املعلومات

 .بني الباحث واملستقىص منهم واستمرارا للعالقات الجيدة بينهم 
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ن حق املستقىص منهم أن يحافظ الباحث عىل املعلومـات الشخصـية املتعلقـة بهـم ، إن م

وإال فإنهم قد ال تعاونوا مع الباحث يف اإلجابات عىل أسئلة أو قد يزوده بإجابات خاطئة تضلل 

 . مجريات تقرير البحث

 االستقاللية  -2

د أي تضـارب بـني عىل الباحث أن يبتعد عن التعرض للتأثريات الخارجية وأن يتجنـب وجـو

  فعدم إستقاللية الباحث قد. مصلحته الخاصة واملصلحة العامة 

 .ام يؤثر يف موضوعية تقرير البحثتؤدي به عىل اإلتجاه نحو تفضيل نتائج محددة م

 األخالق الحميد واملعاملة الجيدة  -3

ودمثـا يف ينبغي أن يتمتع الباحث باألخالق الحميدة وأن يكون دقيقا يف االرتباط مبواعيـده 

 .معاملته لآلخرين 

 األمانة العملية  -4

ونعـنـي باألماـنـة العملـيـة رضورة اإلـشـارة إىل املـصـادرة الـتـي ـتـم اإلقتـبـاس منـهـا، إذ يعـتـرب 

اإلقتباس مهام كان قليال أو كثري بدون اإلشارة عـىل املصـدر رسقـة علميـة فلكـام إتبـع الباحـث 

البحث وأثرى قيمته العلمية ،  "  )1( " يف نجاح أصول األمانة العملية يف بحثه ، كلام ساهم ذلك 

ينبغي عىل الباحث أن ال يقتبس من غريه إال بعد ذكـر اسـم املصـدر الـذي اقتـبس منـه  وبهذا

 .ورسد املعلومات املتعلقة به حسب القواعد املتبعة 

                                                 
 152 ص 1993الرياض ، دار املريخ (  حامد عطيـة دليل الباحثني يف اإلدارة والتنظيم ( 1 )
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وعملية اقتباس الباحث من غريه ال ينبغي أن تكون بـدون حـدود ، فالباحـث إذا مل يجعـل 

لامت البحث وأفكاره هي السائدة فإنه سـيفقد التسلسـل والتتـابع املنطقـي إذ أن األشـخاص ك

الذين يقتبس منهم الباحث رمبا يكون لديهم أغراض أخرى مختلفة عـن أغـراض الباحـث عنـد 

 . )2( كتابتهم للامدة التي تم اإلقتباس منها 

 عدم التحيز  -5

 املؤيـدة آلراء )1(ملتعلقـة بالبحـث سـواء تلـك من الرضوري إيراد كافة األفكار واملعلومات ا

الباحث أو املعارضة لها ، فالباحث يجب أن ال يكون متحيزا بصـفة شخصـية إىل نتيجـة معينـة 

مخطط للوصول عليها سلفا، بل عليه أن يقـوم بجمـع املعلومـات الالزمـة وتحليلهـا وتفصـيلها 

ل املقابلـة أو اإلسـتبيان، ينبغـي بشكل موضوعي، فعند قيام الباحث بجمع املعلومات من خـال

عليه أن يبتعد عن األسئلة اإليحائية والتي توحي للمستقىص منـه بـأن يجيـب بطريقـة معينـة 

 .يفضلها الباحث 

 : املسؤولية األخالقية تجاه املنظمة التي يعمل بها الباحث  -6

ال يجـوز أن عىل الباحث أن يجري بحثه وفقا لألصول والقواعد العلميـة املعروفـة وبالتـايل 

 . تكون هناك تقارير ناقصة أو مضللة 

هذا وقد قامت العديد من الجمعيـات املهنيـة مثـل جمعيـة التسـويق األمريكيـة وغريهـا 

بوضع دساتري أخالقية ألعضائها فيام يختص مبامرسات البـاحثني مـنهم ، تفـرض مبوجبهـا رضورة 

 .التزامهم باملبادئ األخالقية املعلنة 

 

 
                                                 

 382 محمد عمر مرجع سابق ص ( 2 )
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 الجوانب الشكلية يف تقرير البحث

  الجزء التمهيدي 

 الغالف  -

 الشكر والتقدير  -

 قامئة الجداول  -

 قامئة األشكال  -

 املقدمة  -

  الجزء التكمييل 

 الخامتة  -

 امللخص  -

 املالحق  -
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 الجوانب الشكلية يف تقرير البحث

 :كتابة تقرير البحث هنالك ثالثة جوانب رئيسية ينبغي مراعاتها عند 

وتشـمل الجـزء التمهيـدي املتعلـق بـالغالف : الجوانب الشـكلية يف تقريـر البحـث  -1

كام أنها تشمل الجـزء التكمـييل للبحـث . والشكر والتقدير وقامئة الجداول واألشكال واملقدمة 

 .والذي يتضمن الخامتة وامللخص واملالحق وهذا ما سوف نبحثه يف هذا الفصل 

حيث تشمل هـذه الجوانـب الحـوايش واإلقتبـاس : فنية يف تقرير البحث الجوانب ال -2

هـذه الجوانـب سـوف تقـوم باإلسـهاب يف رشحهـا يف . وقامئة املصادر وأساليب كتابـة املصـادر 

 .الفصل السادس 

الجوانب اإلخراجيـة لتقريـر البحـث وعمليـة تقييمـه والتـي تشـمل كتابـة وإعـداد  -3

ة التقرير وتجليده ،باإلضافة إىل ذلك سوف نقوم ببحـث تقيـيم املسودة األوىل والنهائية وطباع

 .تقرير البحث من حيث مفهومه وأهدافه ومجاالته 

 . وهذه الجوانب سوف نقوم بتغطيتها يف الفصل السابع من هذا الكتاب 

 الجزء التمهيدي

وهو ذلـك الجـزء مـن تقريـر البحـث والـذي يهـدف إىل تعريـف القـارئ بعنـوان البحـث 

 املحتويات والجداول واألشكال باإلضافة إىل مقدمة البحث والتي تناقش الهـدف مـن وفهرست

 .البحث وأهميته وتحدد موضوعه زمانا ومكانا وتبني منهجية البحث املتبعة 
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 :الغالف 

تختلف املعلومات التي يتضـمنها الغـالف أو صـفحة العنـوان مـن تقريـر إىل آخـر حسـب 

ر ، ففي الرسـائل الجامعيـة يتضـمن الغـالف املعلومـات املتعلقـة الجهة التي يقدم إليها التقري

بعنوان البحث واسم الباحث واسم الكلية والجامعة املقدم لها البحث والدرجـة العلميـة التـي 

األساتذة املرشفني عىل البحـث والسـنة /يسعى الباحث للحصول عليها باإلضافة إىل اسم األستاذ 

 .التي تم تقديم البحث فيها 

ما يف تقارير مراكز البحث فقد يتضمن الغالف املعلومات املتعلقة بعنوان البحـث واسـم وأ

 .الباحث ووظيفته واسم املركز الذي يقدم البحث باسمه باإلضافة إىل تاريخ إعداد البحث 

 الشكر والتقدير 

إن إهداء البحث إىل أشخاص آخرين ليس رضوريا يف األبحـاث ، ويجـب عـدم توجيهـه إىل 

تاذ املرشف أو األساتذة املرشفني عىل الرسائل الجامعية ، وذلك حتى ال يفرس عىل أنـه نـوع األس

 . من الوصولية ومحاولة الحصول عىل رضا املرشف 

أما الشكر والتقدير يف البحوث فهو إجراء متبع وذلك تقـديرا مـن الباحـث ملجهـود الـذين 

ل البحث، فيقوم الباحث بتخصيص صفحة أو قدموا له املساعدة املعنوية أو الفعلية أثناء مراح

أكرث من بحثه لالعرتاف بفضـل هـؤالء األشـخاص ، وخاصـة األسـتاذ أو األسـاتذة املرشفـني عـىل 

 .ث ملا قدموه من توجيهات ومساعدةالبح

ــم الـشــكر ـهــم املرشـفــون ـعــىل موـضــوع ــدم لـه ــن يـق ــإن أو ـمل  وبطبيـعــة الـحــال ـف

  الجـنـــود املجـهـــولني اـلـــذين ـقـــدموا الرـســـالة ، ولـكـــن ـهـــذا الـشـــكر ميـتـــد أيـضـــا إىل
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والرشك هـو " ....  )1( " املساعدة كأفراد قسم املخترب أو أعضاء قسـم األشـعة أو أمنـاء املكتبـات 

الجزء الذي يقدم فيه الباحث ملوضوع بحث ويشكر جميع من ساعدوا عىل إمتـام البحـث بـني 

 .   " )2( " ليا أو تشجيعيا مرشفني ولجان فاحصة وجهات قدمت مشهورة علمية ، أو دعام ما

وتقديره للذين قدموا له املساعدة  وكذلك فإن عىل الباحث تجنب املبالغة الزائدة يف شكره

واالعرتاف لهم بدور أكرب مام أدوه فعال يف البحث ، ألن ذلـك قـد يعتـرب إنتفاصـا مـن شخصـية 

 . الباحث 

، مـع رضورة ذكـر  فرديـةهذا ويجب أن يوجه الشكر إىل كل شخص قام باملسـعدة بصـفة 

  )3(. " نوع الخدمات التي قدمها كل شخص من هؤالء إىل الباحث 

 فهرست املحتويات 

ـــر فهرســـت ــاء يعتـب ــو يكشـــف عـــن البـن ــا للقـــارئ ، فـه ــيالً حيوـي ــات دـل  ًاملحتوـي

  الجـيــد ، ـفــالتنظيم )4(  مـثــار البـحــث للتقرـيــر ويـشــري إىل مـكــان وـجــود املواـضــيع  الـعــام

 

                                                 
  حلب دار القلم العريب 2 البحث العلمي سلسلة بسائط التقنيات العلمية  سيد الحديدي اضواء عىل( 1 )

  85 ص 1993  
 منشورات جامعـة القدس املفتوحـة ، :  عدنان عوض وآخرون ، مناهج البحث العلمي عامن ( 2 )

  273 ، ص 2002 
(3 ) uma sekaran Resarch methods foe Business Askill Building Approach 2 nd ED New york 
john wiley & sons, 1992 p330   
( 4 ) mj Baker Rsearch for marketing ( london Macmillan press ltd 1991 p 261  
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التقريـر  مـن العثـور عىل الجزء الذي يهمه مهمـة يسهل عىل قارئ البحث اتاملحتوي لفهرست

 بأقىص رسعـة ممكنـة 

إىل فصــول  مقسمــة يف البحـث املحتويـات عنـاوين األبـواب األساسيــة ويشمـل فهرسـت

كـل بـاب أو  أمـام عنـوان ، ويـدرج وطولـه التقرير ، وذلك حسب حجم فرعيـة وبنود رئيسيـة

 ومناقشــة بهـا الباحـث برشح التـي يبـدأ الصفحــة رقـم املحتويـات هرسـتيف ف أو بنـد فصل

 .املذكـور  العنوان

 الخطـوط خالل تغيري نـوع من والبنود األبواب والفصول عناوين بني التمييز ويجب مراعاة

الفصول  لعناوين وخط الرقعـة األبواب الخط الكويف مثالً لعناوين استخدام فيمكن أو أحجامها

 .وهكذا  الفرعيـة البنود عناوينل والثالث

 الحجـم اسـتخدام ، فـيمكن الخطـوط مـن خـالل أحجـام إىل متييز العنـاوين وأما بالنسبـة

 .ًالكبيـر نسبيا للفصـول والحجم العادي للبنود  األكبـر لألبواب والحجم

 الجداول  قامئـة

 عـدد يكـون قـدبعض االحصائيات يف بحثـه و الباحث عادة ببعض الجداول ال يراد يستعني

ًالجداول كثريا بحيث يتطلب األمـر تنظيمها وترتيبها يف قامئـة بحيث يسهــل العثـور عـىل  هذه

 .عليه  أن يطلع القارئ أي جدول يريد

 .يف البحث ول من الجداول الواردةلكل جد الجداول تخصيص رقم ويتم يف قامئـة

 الـجـــداول ـفـــرتقملبـحـــث ، أـجـــزاء ا وـقـــد يـكـــون ـهـــذا الرتـقـــيم متسلـســـالً لكاـفــــة 

  أرـقـام لـكـل فـصـل ـعـىل ـحـدة ـكـان تـكـون بالتسلـسـل يـكـون أو ـقـد اـلـخ ..... 5 ، 4، 3 ، 2 ، 1 
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يف  2 يف الفصـل األول ، الجـدول رقـم 1  ، أي الجدول رقم1/5،  1/4 ،1/3  ،1/2 ، 1/1الجداول 

 .األول وهكذا  الفصل

الجـدول عـىل أقىص ميـني  رقـمالجـداول فيكـون  لرتتيب املعلومـات يف قامئــة أما بالنسبـة

بها الجـدول عـىل يسـارها ، وتعبـأ  الصفحـة املوجود الصفحـة وعنوان الجدول يف وسطها ورقم

 -:لهذا الرتتيب كام ييل ً وفقا املعلومات

 الجداول  قامئـة

 رقم

 الجدول

 الصفحـة الجدول عنوان

تكلفـة رواتب االدارة العليا  1/1

 1996للرشكة لعام 

6 

ـة رواتب العامل للرشكـة تكلف 2/1

 1996لعام 

8 

 11 1998 لعام املتوقعـة االيرادات 1/2

 12 1998 التكاليف املتوقعـة لعام 2/2

 17 1998 املتوقعـة لعام االرباح 3/2

والوراداتلألردن خالل  الصادرات 1/2

 1997- 1996عامي 

21 
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 األشكال قامئـة

األشـكال  لكل شكـل من رقم تخصيص يتم ات ، فأنهاملحتوي لقامئـة كام هو الحال بالنسبـة

 ، وبدون عليه االطالع القارئ العثـور عىل أي شكـل يود ألجل سهولـة يف البحث ، وذلك الواردة

 . عىل ضالته العثور يف البحث حتى يستطيع األشكال ميـر عىل كافـة إىل أن الحاجـة

متسلسالً لكل فصـل  يكون أو قد كله حثللب متسلسالً األشكال يف قامئـة يكون الرتقيم وقد

 . عىل حدة

 -:األشكال  وفيام ييل مثال لقامئـة

 األشكال قامئـة

 الصفحة الشكل عنوان رقم الشكل

 12 الهيكل التنظيمي الحايل للرشكة 1/2

 13 الهيكل التنظيمي املعدل 2/2

مدرج تكراري ميثل توزيع  1/3

 املرصوفات عىل الدوائر

17 

تكراري ميثل توزيع االيرادات مدرج  2/3

 عىل الدوائر

19 
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 املقدمـة 

 البحـث باإلضافــة إىل موضـوع عن تاريخ ونبـذة البحث عىل الهدف منه تشتمـل مقدمـة

 واجهت الباحث أثناء أجـراءه والصعوبات التي قد لنطاقـه تحديد نظري للبحث ومن ثم متهيد

 .للبحث 

ًأو متخصصـا جـداً البحث معقدا كان موضوع إذا للمقدمـة الباحث يف عرضه يتوسع وقد ً  ،

البحـث ، أمـا كـان موضـوع البحـث  قـراءة إذا أراد ألجـل التسهيـل عىل القـارئ العـادي وذلك

 . يف عرض املقدمـة رضورة للتوسع ال يكون هناك أو غيـر متخصص نقدً بسيطا

 يـأيت قد  كام أنهفيام يتعلق بالهدف من البحث فأنه ينبغي تحديده بشكل مخترص ودقيق

 كانـت الدراســة فـإذا السابقـة  ، أما فيام يتعلق بالدراسات )1( أو يف نهايتها  املقدمـة يف بدايـة

 بالدراسـات الحاليــة الدراسـة وبيان عالقـة ذكـرها من فال بد سابقـة لدراسات امتدادا الحاليـة

 )2( السابقـة

اللـذان   مـن حيـث املكـان و الزمـانالبحـث موضـوع تحديد كذلك يف مقدمـة البحث يتم

 .اختيار البحث ومدى أهميته  أسباب إىل رشح ، باإلضافـة يغطيهام البحث

                                                 
( 1 ) J. Fawcett and F.S Downs the Relationship of Theory and research 2 nd Ed philadephia FA 
Davis , 1992 p 121  

 دمشق مطبوعات جامعـة دمشق ( بحث العلمي يف العلوم السلوكيـة  فاخر عاقل اسس ال(2)
  262ص 1989
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 -:التكمييل  الجـزء

 الخامتــة 

يف  إىل توصياته إليها الباحث باإلضافـة التي توصل االستناجات بشكـل عام تتضمن الخامتـة

 مل تـرد جديـدة أي بيانـات لباحث اال يضيفا عىل فان وبشكـل عان به قام مجال البحث الذي

 .البحث  يتضمنها ًسابقا يف البحث أو أي جداول أو أشكال توضيحيـة مل

يف  إىل تعمـق أكبــر أثناء قيامه بالبحث بعض املواضيع التي تحتـاج يجد إال أن الباحث قد

 مجـال التخصـص يف نفس االخرين حتى يلفت نظر الباحثني أن يذكرها ، وبالتايل عليه الدراسـة

 . يف الخامتـة الحقـة أخرى دراسات بإجراء املتعلقـة التوصيات إىل هذه تتم اإلشارة إليها وعادة

  Summary امللخـص

كـل مـا  كتابــة إال بعـد هو إيجاز لتقرير البحث وبهذا ال ميكن أن يكتب بكاملـه امللخص 

 فكــرة بتكـوين للقـارئ ث فيسـمحيف البح األساسيـة ويتناول امللخص الحقائق يتعلق بالتقرير

البحث  موضوع البحث إذا كان قراءة القرار مبواصلـة البحث واتخاذ واكتشاف موضوع رسيعـة

 . أو اختصاصه اهتامماته البحث من يكن إذا مل قراءته يهمه أو عدم

 أهميـة ليتضـمن قصيــرة فقـرات أو عـىل هيئــة عـىل شكــل نقـاط ويكتب امللخص عادة

 .إليها الباحث  التي تصول واالستنتاجات جالبحث والنتائ

ًملخص البحث ينبغي أن يكون مخـترصا مفيـدا فأنـه وملـا كان جـداول أو  ال مجـال لوضـع ً

 . فيه أو رسوم أشكال
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 كلـامت امللخـص ، فبعضـهم أو عـدد صـفحات علامء البحث العلمـي يف عـدد اختلف وقد

 200 عـن ال يزيـد عـىل أن ذلـك ـر مـنبأكثـ أجـازوا وآخرون كلمـة 125عن  ان ال يزيد اشرتط

 . كلمـة

السهولــة التـي  بـذات ، وهـي ليسـت ومعقـدة شاقــة امللخـص مهمـة فكتابــة بناء عليه

أنهـا  وتتأكـد لتفحصـها يف امليـزان وكـل جملــة كـل كلمــة إىل وضـع تحتـاج ، فأنـت نتصورها

 . والزمـة رضوريـة

  Appendices املالحق

الباحـث  يـرى البحـث فقـد يف نهايـة اص باملالحق توردهبعض البحوث تحتوي عىل جزء خ

يف نـص  تـرد والتـي مل التفصيليــة الرياضيـة والنامذج واإلحصائيات بعض البيانات ايراد رضورة

 تقطـع عنه ينتج البحث قد ضمن ايرادها إىل أن يعود البحث ، يف الجزء الخاص باملالحق وذلك

 .األفكـار  يف انسيايبه

 البحـث لكـن ، لطولهـا مبوضـوع الصلــة وثيقــة تكون وغريها واإلحصائيات البيانات فتلك

عـىل  أثنـاء اطالعــة جانبيــة األسـايس إىل مواضـيع نظر القارئ عـن املوضـوع ولتجنب تحـويل

آخــر يف  يف مكـان وضـعها يـتم النص فبالتايل ضمن أن يضعها ال يستطيع الباحث البحث ، فأن

 .البحث  نهايـة

 االستقـصــــاء  اـســــتامرات ـعــــن مـنــــاذج ًأيـضــــا ـصــــورة ـحــــقاملال تشـمـــــل وقــــد

 باملـصـــطلحات  قامـئــــة تتـضـــمن بـهـــا ، ـكـــام أنـهـــا ـقـــد الخاـصــــة وكـشـــوف التفرـيـــغ

ــية ــة الفـن ـواردة املتخصـص ـث اـل ـع يف البـح ـيل ـم ـض تفـص ـا ويف بـع ـد معانيـه ـوث نـج  أن  البـح
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 وبهـدف  عن بعضهامتييزهـا حتى ميكن متسلسلـةً  قد تأخذ أرقاما– إذا كانت كثيـرة –املالحق 

 .وصول قارئ البحث إليها  سهولـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساليب البحث العلمي

 
 

301 
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 يف تقرير البحــث الجوانب الفنيـة

 

  الحوايش. 

  االقتباس. 

 املصادر  قامئـة. 

 املصادر  كتابـة أساليب. 

 األبحــاث  كتابـة أساليب. 

 املصادر  وقامئـة يف الحوايش االختصارات املستخدمـة. 
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 يف تقــرير البحـث الجـوانـب الفنيـة

  foot notes الحوايش

لتزويد القارئ مبعلومات إضافية أو توضيحية وهناك نـوعني  هي مالحظات معنية تستخدم

 -:من الحوايش 

 -: التاليـة حوايش املحتوى وتشمـل الحاالت -أ

الباحـث  ديــريف نص البحـث ويف تق أو اصطالح فني ورد معنيتة وتفسيـر فكـرة رشح .1

سـيؤدي إىل عـدم اتسـاق  خـالل نـص البحـث ، فـأن ذلـك بهذا الرشح أو التفسيـر فأنه لو قام

  . الرشوحات طويلـة إذا كانت هذه األفكـار ، وخاصـة تسلسل

 .مناقشته  الذي يتم أخرى حول املوضوع وجهات نظر وآراء ايراد .2

 . فيها ًبا لتكرار ما وردالبحث تجن من أو فصول معنيـة القارئ إىل صفحات إحالـة .3

اآلخـرين ،  مـن مقتبسـة نظـر معنيــة يف أي مـادة وجهــة أزاء ابداء الباحث تحفظـه .4

عـىل نفـس  لالشارة الثانيـة ) ( ** و األوىل لالشارة نجمـة ) ( * عالمـة بعض الباحثني ويستخدم

 و غيــر ذلـكالرضب أ ) × ( أو عالمــة الجمع + ) ( عالمـة يستخدم وبعضهم وهكذا الصفحـة

 . العالمات من

 بهذا الخصوص  األرقام األغلب هو استخدام إال أن االتجاه 
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يشيــر الباحـث إىل اسـم املصـدر الـذي اقتـبس منـه واملعلومـات  قد:  حوايش املصادر -ب

عـن  مقتبســة لتمييـز كـل مـادة متسلسلـة أرقام بذلك املصدر ، عن طريق استخدام املتعلقـة

 .قليل عن السطـر  بارتفاع املقتبسـة الجملـة يف نهايـة عادة األرقام هذه إذ توضع األخرى

حيـث  الحـوايش أسـفل الصـفحات املعنيــة أسلوب ايراد تتبع الدوريات الكثيـر من وهناك

ويكون الفراغ بني سطـور الحوايش أضيق مـن الفـراغ  يفصلها عن املنت خط عىل طول الصفحـة

الحـرف  الحـوايش يكـون أصغــر مـن حجـم بـه  املطبوعحجم الحرف وكذلك السطور العاديـة

 ، حيث تبدأ بصفحـة الحوايش املنت دوريات أخرى أسلوب ايراد ، بينام تتبع التقرير به املطبوع

 . يف املنت حسب وردوها تسلسلها ويكون جديدة

 -: التاليـة األشكال الحوايش أحد ترقيم عمليـة وتتخذ

حيـث  الحوايش يكون تسلسـلها لكـل صفحــة قام فأر- لكل صفحـة عىل حدة الرتقيم .1

 والتسلسـل ً، وأيضا تبدأ بنفس األرقام معنيـة يف صفحـة الخ ...  )3(  ،  )2(  ،  )1(  تبدأ بالقرم

 .وهكذا  وثانيـة ثانيـة يف صفحـة

 ( ،  )2(  ،  )1 ( مـن معـني يف فصل األرقام  يبدأ تسلسل- لكل فصل عىل حدة الرتقيم .2

 . األخرى الفصول يف كل فصـل من وتتكرر نفس األرقام ..  )4(   )3

 . أول البحث حتى آخره من بشكـل متسلسل يبدأ الرتقيم - للبحث كله  الرتقيم .3
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 أي أرقام حذف أو إضافـة ألن وذلك األوىل الطريقـة اتباع األفضل وبشكـل اجاميل فأن من 

 . أو الثالثـة الثانيـة  يف الطريقـةالتي بعدها كام املتسلسلـة يؤدي إىل تعديـل األرقام لن

 اإلشارة إىل املصادر يف الحوايش ألول مرة 

هنالك عدة طرق لإلشارة إىل املصادر يف الحوايش ألول مـرة، وينبغـي عـىل الباحـث التقيـد 

ومـن املهـم إتبـاع طريقـة واحـدة . بالطريقة التي تتبعها الدورية التي سوف ينرش بحثـه فيهـا

 .ة الحوايش خالل البحث كله بشكل ثابت يف كتاب

يتم تدوين املعلومات املتعلقة باملصدر املقتبس منه املـادة بحيـث تتضـمن إسـم املؤلـف، 

، معلومـات الـنرش، ورقـم الصـفحة ، ) إذا كان املصـدر مـرتجام ( عنوان املصدر، إسم املرتجم ، 

 . وسوف نورد فيام ييل أمثلة للتوضيح 

 كتاب ملؤلف واحد  -

  مفاهيم ومامرسات: ودة ، العالقات العامة محفوظ أحمد ج -

  . 25، ص  ) 1996دار زهران للنرش والتوزيع ، : عامن ( 

 كتاب ملؤلفني اثنني  -

  زياد سليم رمضان ومحفوظ أحمد جودة ، إدارة البنوك -

 . 40، ص )  1995دار صفار للنرش والتوزيع ، : عامن ( 
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ضع أسامءهم بنفس الطريقة ، أما إذا كان عدد ويف حالة وجود ثالثة مؤلفني للكتاب فإننا ن

   “et alاملؤلفني أربعة فأكرث، فيكتب إسم املؤلف األول ويتبع بكلمة وآخرون 

  )باللغة االنجليزية ( كتاب ملؤلف واحد  -

Gilbert A. Churchill, Jr, Marketing Research: Methodological Foundations 

( Orlando, Florida, USA: holt, Rinehart and Wins-ton, 1991), p. 123 

 ) باللغة االنجليزية ( كتاب ملؤلفني  -

Donald S.Tull and Del I.Hawkins, Marketing Research: Measur-ment & 

Method, 5th Ed. (NewYork, USA: Macmillan Publish-ing, 1987), p. 182 . 

 كتاب مرتجم إىل اللغة العربية  -

 لصحفي املحرتف ، ترجمة ميشيل تكلون جون هوننربغ، ا -

  . 65، ص  ) 1988مؤسسة سجل العرب ، : لبنان ( 

 مقالة منشورة يف دورية  -

" ادارة الجـودة الكليـة وإمكانيـة تطبيقهـا يف القطـاع الحكـومي " سامل سـعيد القحطـاين ، 

  . 7-39، ص )  م 1993 هـ ، ابريل 1413شوال  ( 78اإلدارة العامة ، العدد 

Janice N. Hedges, “ Absense from Work : Measuring the Hours Lost 

Monthly Labor Review, No 100 ( October 1977 ) pp. 25-45  .  ”  

 ) باللغة االنجليزية ( مقالة منشورة يف دورية  -

 بعض اإلشارات املتعلقة باملصادر 
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لباحث يف مرة سابقة ، ويف قد يتكرر اإلقتباس من نفس املصدر الذي سبق وأن اقتبس منه ا

هذه الحالة ال داعي إلعادة ذكر كافة املعلومات عن املصدر ، ألن املعلومات قـد تـم ذكرهـا يف 

 . املرة بشكل كامل 

، كـام )  Ibidاملصدر نفسـه " وعند تكرار اإلقتباس من نفس املصدر فإننا نستخدم مصطلح 

 : ييل 

دار زهـران للـنرش : عـامن ( بيقاتهـا يف األردن  محفوظ احمد جودة ، اإلدارة العامة وتط-1

  7.  ص ) 1997والتوزيع ، 

 .املصدر نفسه -2

هذا اذا كانت الصفحة املقتبسة منها املادة هي نفس الصـفحة يف االقتباسـيني املتتـالني أمـا 

إذا كان رقم الصفحة يف االقتباس األول مختلف عن رقم الصفحة يف االقتباس التايل فإننا نضيف 

 .قم الصفحة إىل كلمة املصدر نفسه ر

ويف حالة االقتباس من مصدر معني ثم تبعه اقتباس من مصدر آخر ، ثم اقتباس مـن نفـس 

 بعد كتابـة اسـم مؤلـف op.cit "مصدر سابق " املصدر األول ، ففي هذه الحالة نستخدم تعبري 

 : املصدر املتكرر، واملثال التي يوضح ذلك 

دار زهـران للـنرش : عـامن ( إلدارة العامة وتطبيقاتهـا يف األردن  محفوظ أحمد جودة ، ا-1

 .  7ص ) 1997والتوزيع ، 

: القـاهرة ( سيد هواري ، دليل الباحثني يف كتابة التقارير ورسائل املاجسـتري والـدكتوراة -2

  . 2، ص  ) 1986مكتبة عني شمس ، 
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 .  18محفوظ أحمد جودة ، مصدر سابق ، ص -3

كـامال، بـل نكتـب  Pagesأو  Pageه يف الحوايش ال نكتب كلمـة صـفحة أو هذا ونالحظ أن

إذا أردنـا اإلـشـارة إىل صـفحة معيـنـة ومـا بـعـدها  ) . pp-p –ص  (اإلختصـار املتعلـق بالكلـمـة 

ولكـن لـو : والصـفحات التـي تليهـا إىل نهايـة املصـدر  41  أي الصفحات)pp.41 ff 9( فنكتب 

، وللتعبـري عـن عـدد 42-41والصفحة التي بعـدها أي  41فحة فهذا يعني ص ) pp.41 f( كتبنا 

  . pp.41-44 مثال او 41-44 ، فإننا نكتب 41-44صفحات محددة بدايتها ونهايتها فإننا نكتب 

وقد يقتبس الباحث أحيانا مـن مصـدر معـني ولكـن بـدون أن يـتمكن مـن تحديـد أرقـام 

ا وهناك من املصـدر ، ويف هـذه الحالـة الصفحات التي اقتبس منها ألن اإلقتباس قد تم من هن

 .  passim (here and there(يستخدم لفظ 

  Quotation االقتباس

إن االقتباس حسب األصول هو ما مييز اإلنتاج العلمي من اإلنتاج غري العلمي إذ أنه يعطـي 

د الثقة يف املصدر من خالل ما يتضمن من إعالن للجميع بأن بإمكان أي شخص التثبـت والتأكـ

وذلك يدل عىل أن املؤلف الذي يتصف باألمانة العملية قد اعرتف بفضـل . من املادة املقتبسة 

  )1( . غريه يف العبارة التي اوردها نقال عنه 

 فقـــد يرغـــب الباحـــث يف االســـتعانة مبالحظـــة أو عبـــارة وردت يف كتـــاب آخـــر أو 

 ه اإلشـارة إىل اسـم املصـدر مجلة أو مقالة يف صحيفة ، ويف هذه الحالـة ميكنـه ذلـك لكـن عليـ

 

                                                 
( 1 ) J. Barzun and H.F. Graff The Modern Researcher 4th Ed ( Orlando Flor ida Harcourt 
Brace Jovanovich 1985 p 359  
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 .الذي اقتبس منه واملعلومات األخرى املتعلقة بهذا املصدر ، وذلك بدافع األمانة العلمية 

 : وإجامال فهناك نوعان أساسيان من االقتباس 

فاالقتباس يتم هنا كلمة بكملة وحرفا بحرف وبدون أي تغيري يف النص :  االقتباس الحريف -1

، " "  النص املقتبس خمسة اسطر أو أقل ، فإنه يوضـع بـني عالمتـي التنصـيص األصيل، فإذا كان

أما إذا كان النص املقتبس اكرث من ذلك فيتم متييـز الـنص املنقـول حرفيـا بالبـدء بكتابتـه بعـد 

إىل  املسافــة إىل تضـييق ، باإلضافــة مباشـرة أتت قبلـه التي الفقرة خمس مسافات من نهايـة

 الخـط املكتـوب بـه حجـم عـىل أن يكـون السطـر واآلخــر للـنص املقتـبس بني واحدة مسافـة

 .نص البحث  الخط املكتوب به حجم من االقتباس أصغـر

،  كلمــة خطأ ما مثالً يف طباعــة وجود اقتباسه الباحث عند يكتشف نادرة ، ق ويف حاالت

 هل يقـوم ؟ عديـلت بدون خطأ كام هي ويقتبسها الباحث هل يبقى الكلمـة فمـا الذي يفعله

 :حلني  الباحث أحد أمام فأن ةالحالـ يف هذه ؟ بتصحيحها

الخطـأ  الكلمــة مكـان الصحيحـة الكلمـة فيضع التصحيح بعمليـة يقوم الحل األول هو أن

هكـذا [  كلمــة كتابــة كام هي مـع الخطـأ الكلمة أو أن يورد [ ] املعكوفني بالقوسني محاطـة

Sic [ الخطأ  بعد الكلمـة وفنياملعق القوسني بني. 
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 الباحث باستخدام النص كام استوعبه مضمون أي اقتباس: االقتباس االستيعايب  -3

  .املقتبسـة عىل املعنى االجاميل للامدة املحافظـة ، مع الخاص يف الصياغـة أسلوبه

ظهـور أي  بـدون باالسـتيعاب يف سـياق الكـالم املقتبسـة املادة ادماج وهذا ويجب مراعاة 

 .األفكـار  يف تسلسل انسجام تنافـر أو عدم

 -: أهداف ثالثـة أما من حيث الهدف من االقتباس ، فينحصـر يف أحد 

 سـيد ذلـك يكتب الباحث مثالً ويؤيد كان معنيـة نظر الباحث يف قضيـة وجهـة تدعيم -1 

 . الهواري بقـوله

 أحمـد ذلك يكتب ويعارض كأن يثيـره معني نظر الباحث ازاء موضوع وجهـة معارضـة -2 

 ...بدر بقولـه 

هـدف الباحـث  ومهام كـان آخرين أو باحثني  اغناء البحث بوجهات نظر أخرى ملؤلفني-3 

 شخصيـة يضيع شأنه من يف النص ألن ذلك اإلكثار من ادخاله ينبغي عدم االقتباس ، إال أنه من

لها عـىل سـبيل االقتبـاس مـن بنق حــول حجم املادة املسموح اتفاق عـام الباحث ، ليس هناك

يسـمحون  وآخـرون كلمــة عـن ثالمثائــة ال يزيـد مبـا باالقتبـاس معني ، فبعضهم يسمح مصدر

 كلمــة باالقتبـاس إىل األلـف يسـمحون النـارشين ًحتى أن كثـريا مـن ذلك باالقتباس بأكثـر من

  عىل اذن الحصول بدون
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  Bibiography املصادر  قامئـة

االقتبـاس منهـا يف  املصـادر التـي تـم التـي تشمــل كافــة القامئـة  هي تلكاملصادر قامئـة 

 تفاصيلـه عىل املصدر الذي يرغب مبعرفـة برسعة للقارئ ان يطلع الفرصـة البحث ، وهي تتيح

 .يف ثنايا صفحات البحث  التفتيشيف وقته بدون أن يضيع

التـي  املعلومات مع كبيـر ىل حدإ هي متشابهـة املصادر التي تتضمنها قامئـة ان املعلومات

 الصفحــة املصـادر ال تتضـمن رقـم عـن املصـادر إال أن املعلومـات يف قامئــة تتضمنها الحوايش

 إىل ذلـك النشــر فيهـا ، باإلضافــة الناشـر وبلد اسم يجب تدوين ، كام أنه املقتبس منها النص

 يف الحـوايش بعكس الوضع أبيـه اسمو اسمه ثم املؤلف املصادر نبدأ بذكـر اسم يف قامئـة فأننـا

 . العائلـة اسم ثم أبيـه اسم ثم حيث يكتب االسم األول للمؤلف

هـو أن الحـوايش  املصـادر فيقول بأن ما مييـز الحوايش عـن قامئــة Doubleday ذلك ويؤكد

 يتم حذفـه ان اسم النارش قد,يف قامئـة املصادر  ذلك املصدر بينام ال يوجد صفحـة تتضمن رقم

 كتابــة أما طريقـة   )1( .املصادر  ، بينام ال ميكن ذلك يف قامئة يف الحوايش معلومات املصادر من

 املؤلـف اسـم بكتابـة تقوم الدوريات الكثيـر من فإن العربيـة املصادر باللغـة املصادر يف قامئـة

 . العائلـة اسم ثم أوالً

                                                 
 األفكـار الدوليــة اءاته ، عامن ، بيتأساليبه وإجر ربحي مصطفى عليان ، البحث العلمي ، أسسه ، مناهجـه و( 1 )
  304 ، ص 2001
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  Classification Methods طرق ترتيب املصـادر 

طـرق  عـدة الباحـث ، وهنـاك ًاملصـادر وفقـا ملـا يرتئيــه ختلف ترتيب املصادر يف قامئـة ي

 .أهمها  القارئ من قبل من عىل مصدر معني املصادر بهدف تسهيـل العثـور لرتتيب هذه

 املصـادر مرتبــة لكافــة واحدة قامئـة ، حيث تكون املؤلف عائلـة الرتتيب الهجايئ السم .1

 . املصادر  مؤلفي هذه ألسامء حسب الحروف األبجدية

املصـادر حسـب  تصـنيف يـتم الرتتيـب فأنـه من الرتتيب املصنف وبناء عىل هذا النوع  .2

ومصـادر  أو حسـب املصـدر إىل مصـادر رئيسيــة ومصـادر أجنبيــة إىل مصـادر عربيــة اللغـة

 . نفسه نيفداخل التص التصنيفات هذه بكل من أسامء املصادر املتعلقـة ايراد ، ويتم ثانويـة

بهـا  املطبـوع أو الصـورة التـي يـتم هذا الرتتيب عىل اساس نـوع يقوم:  الرتتيب النوعي .3

ومـحـارضات  جامعـيــة ورـسـائل وجراـئـد املـصـادر ، إىل كـتـب ومـجـالت نـشــر البـحـث ، فتقـسـم

 . ومقابالت وموسوعات ومخطوطات

  Reference Styles املصادر كتابـة أساليب 

،  فيهـا بينهـا مـن حيـث القواعـد التـي تضـعها لنشــر األبحـاثتختلف الـدوريات فـيهام  

 لكتابــة األسـاليب عرشات وجـود مـن املصادر وعىل الرغم فيام يتعلق بأسلوب كتابـة وخاصـة

 -:  التاليـة العامـة أحد األساليب تتبع الدرويات معظم املصادر ، إال أن

  Name And Year والسنـة االسم نظام -1 
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والـذي  والسنــة االسـم يف نظـام العربيـة النادر ان تبحث املؤلفات من أنه نم عىل الرغم 

،  عنـه عامــة الطالـب فكــرة أن يأخـذ الرضوري مـن ، إال أنه هارفرد البعض نظام يطلق عليه

 . هذا النظام ال تزال تستخدم يف الدول الغربيـة الكثيـر من الدوريات ألن وذلك

أن  ميكـن للباحـث بسهولــة املصادر يف البحـث وبالتـايل ترقيم ال يتم فأن ًوفقا لهذا النظام

 اسـم تـدوين عـىل اسـاس والسنــة االسم نظام املصادر ، يقوم يضيف أو يحذف أي مصدر من

 . قوسني النص بني يف داخـل نشـر املصدر إىل سنـة باإلضافـة املؤلفني / املؤلف عائلـة

إليهـا الباحـث فـيام بـني  ات التي رجعأو الصفح الصفحـة تضيف بعض الدوريات رقم وقد

 .القوسني 

 اسـم ، فإذا ذكـر النص املقتبس بـدون ذكــر الجملـة ما بداخل األقواس عىل وضع ويعتمد

 -:يف داخل القوسني كام ييل  يظهران النشـر وسنـة املؤلف اسم ، فأن ضمن النص املؤلف

Haywood , 1992,p32 , Haywood 1992  

Konntz and Donnel , 1992 

  ) 1997جودة ( 

 توضـع بـل القوسني داخل ال يوضع اسمه ، فأن املوظف ضمن نص الجملـة  وإذا كان اسم

 -:كام ييل  القوسني النشـر بني سنـة فقط

 ....بأن  Haywood 1992وذكـر 
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املصـادر  عـىل كافــة تشـتمل ، فأنهـا والسنـة االسم يف نظام املصادر إىل قامئـة أما بالنسبـة

 -: تظهـر املعلومات عىل الشكـل التايل ًابجديا ، إذا ـةمرتب

أو  أما بـدون قوسـني (النشـر  ، سنـة اسمه األوىل من ، األحرف املؤلف عائلـة اسم: الكتب 

 ، مكان النشـر ، اسم الناشـر  الطبعـة الكتاب ، رقم ، عنوان ) قوسني بني

 اإلنجليزية كتاب باللغـة

Helfert , E.A (1986) Techniques of Financial Analysis Homewood Flinois 

Richard D Irwin    

  العربيـة كتاب باللغـة

  البحوث وكتابتها مناهج 1984 مصطفى ، يوسف القايض

  دار املريخ:  الرياض

  العربيـة للغـة كتاب مرتجم

جــل مؤسسـة س:  ، لبنـان ميشيل تكلو ، ترجمـة املحرتف الصحفي 1988 ، جون هو ننربح

 العرب 

 ، رقـم الدوريــة أو البحـث ، اسـم النشـر ، عنـوان املقالــة ، سنـة املؤلف اسم:  الدوريات

 املقالــة من األخيـرة والصفحـة األوىل الصفحـة ، أرقام قوسني بني العدد ، رقم أو السنـة املجلد

 .أو البحث 

  أجنبيـة دوريـة

Maitland , I 1985 The Limits of Business Self - regulation , Califor nia 

Management Review 27, 3 , 132 , 147   
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  عربيـة دوريـة

 متكاـمـل تـحــو منـوذج ) م 1987ـهــ ديسـمرب  1408اآلخــر  ربـيـع ( غـراب ، كاـمـل السـيد

  7-42،   )56 ( 27 العامـة ، االدارة االسرتايتجيـة القرارات التخـاذ

  Number system الرتقيم  نظام-2

، وإذا حـدث  يف البحـث حسـب وردهـا ًأرقاما مسلسلــة النظام تعطي املصادر ًوفقـا لهذا 

ًال يعطي رقام جديدا وإمنا يعطي نفس رقمـه املصادر فأنه وتكرر أحد  ، و بالتايل يصـبح األصيل ً

ًلكل مصدر رقام واحـدا ، إال أن هنـاك ًبإعطـاء املصـادر أرقامـا  يقومـون البـاحثني الكثيــر مـن ً

يف البحـث بغـض النظـر عـن مـدى تكـرار أي مصـدر منهـا ،  حسب وردهـا بالرتتيب سلـةمسل

ًلكل اقتباس رقام متسلسالً مختلفا  وبالتايل يكون ً. 

 مـن بشكـل متسلسـل ، إال أن ألنها مرتبـة الوصول إىل املصادر برسعـة ويتميـز هذا النظام

املصـادر  لكافــة الرتقـيم اعادة مأي مصدر مام يستلز رقم أو حذف إضافـة صعوبـة عيوبه أهم

 .املصدر  ذلك بعد الواردة

املـصـادر وـحـدها أو يف  ـتـدوينها أـمـا يف قامـئــة ـيـتم املـصـادر فأـنـه ملعلوـمـات أـمـا بالنسـبــة

يف الحوايش  معلومات كتابـة طريقـة الفرق بني مالحظـة املصادر مع رضورة الحوايش ويف قامئـة

 .صادر امل كتابتها يف قامئـة طريقـة وبني

 ، فسـوف نقـومالرتقـيم نظام تتبع العربيـة الدوريات وخاصـة الدوريات كثيـر من وملا كان

 . املصادر يف هذا املؤلف يف تدوين عىل اتباعـه
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  املراجع ملصادر يف قامئـة كتابـة عىل طريقـة وفيام ييل بعض األمثلـة

 النشـر  الناشـر ، سنـة ، مكان الناشـر ، اسم الكتاب ، عنوان املؤلف اسم : الكتب

  اإلنجليزيـة كتاب باللغـة

Fauset , Albert Modern Accounting Homewood ,IILinois David Mckay , 1976  

  العربيـة كتاب باللغـة

  ومامرسات ، مفاهيم العامـة العالقات:  محفوظ جودة

 1996والنشـر  دار زهران للطباعـة عامن

 . ـةالعربي للغـة كتاب مرتجم 

 ترجمــة الثالثــة الـنفس ، الطبعــة وعلـم البحـث يف الرتبيــة ، منـاهج دبوبولد فان دالني

  1985 االنجـلو املرصيـة مكتبـة : القاهـرة وطلعت غريبال الشيخ نبيل ، سليامن محمد

،  ان وجـد املجلـد ، رقـم الدوريـة أو البحث ، اسم املقالـة ، عنوان املؤلف اسم:  الدوريات

 .الصفحات  ، أرقام ، الشهـر والسنـة لعددا رقم

  أجنبيـة دوريـة

Allen , Louis , A The T group Short Cut or short Circuit? Business Horizons vol 

, 16, No 4 1973 pp 53-64    

 عربيـة  دوريـة
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 "ـة للتنميـ الثالثــة الخمسيــة يف الخطــة تطور جهاز الخدمـة مالمح"  شبيان اللطيف أمه

  13 -35ص ص  ) 1990/12(  42  ع12 االداري ، مج

  Alphabet Number systemاإلبجدي  الرقمي النظام-3

 حسـب الحــروف األبجديـة املصـادر يتم ترتيب املصادر يف قامئــة الطريقـة  مبوجب هذه

 ذكــرها تمالتـي يـ األرقام ، أما متسلسلـة املصادر بأرقام هذه ترقم ، ثم املؤلفني ألسامء عائالت

 ذلـك فبامكانه املؤلف رغب الباحث يف ذكـر اسم ، وإذا يف منت البحث فهي أرقام املصادر فقط

 ..عندما  ) 25(  ذلك روبنسون توصل يقول مثالً وقد كأن يف سياق الجملـة

ًابجـديا  مرتبــة املصـادر فيـه إىل أي مصدر ألن قامئـة الرجوع السهـل من ًوفقا لهاذ النظام

حسب الرتتيـب  متسلسلـة هنا تكون ًمذكورا يف منت البحث ، فاألرقام يكون كذلك صدرامل ورقم

 .املصادر وليس حسب وردوها يف النص  يف قامئـة االبجدي ألسمـاء املؤلفني

 الحيـاة مبجلس محرري علـوم الخاصـة منها الدوريات بعض الدوريات هذا النظام ويف اتبع

) CBE (  

 األبحاث  كتابـة أساليب

 مـن يف العـامل األساليب املتعبـة هذه الكثيـر من األبحاث ، فهنالك كتابـة ألساليب بالنسبـة

 -:أهمها 

  االمريكيـة السيكولوجيـة أسلوب الجمعيـة -1

The American Psychological Assocition ( APA) 
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 إذ يقـوم يـةواالجتامع الطبيعيـة بالعلوم األبحاث الخاصـة يف كافـة يستخدم هذا االسلوب 

 والنتـائج املؤلـف واسـم وعنوانها املقالـة فيام يتعلق مبقدمـة العلميـة محتوى املقاالت بتنظيم

 .واملالحق  واملناقشـة

يف  والسنــة االسـم األمريكيـة نظـام السيكولوجيــة للجمعيـة الدوريات التابعـة وتستخدم

 .توثيق املصادر 

 األحيـاء  أسلوب مجلس محرري علوم .2

 Council of Biology Editors ( CBE) 

 األحيـاء والكيميـاء ، إذ تقـوم بعلـوم هـذا االسـلوب يف البحـوث املتصلــة اسـتخدام يشيع 

إىل  باإلضافــة عـرض البيانـات وطريقـة للبحث بالجزء التمهيدي األمور املتعلقـة كافـة بتنظيم

 .وتصحيحـه  مراجعته البحث وكيفيـة طباعـة

يف  الرقمـي االبجـدي األحيـاء النظـام محـرري علـوم ملجلـس  التابعـةالدوريات  وتستخدم

 .املصـادر  توثيق

 الحديـثـة  للغات االمريكيـة أسلوب الجمعيـة .3

 The Modern Language Association of America ( MlA) 

 قواعـد بتنظـيم حيـث يقـوم واألدبيــة هذا األسلوب يف األبحـاث اللغويــة استخدام يشيع

 .وغريها  والتهجئـة والرتقيم بـةالكتا

 ورقـم املؤلـف عـىل ذكــر اسـم ًأسلوبا يقـوم الجمعيــة لهذه وتستعمل الدوريات التابعـة

 املـصـادر ـفـرتد يف اـلـنص أـمـا يف قامـئــة ) قوـسـني ـبـني ( فـقـط منـهـا اـملـادة الـصـفحات املقتبـســة

 .والناشـر  عن املؤلف املعلومات كاملـة
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 املصادر  يف الحوايش وقامئـة ةاملستخدمـ االختصارات أهم

العربيـة  املعنى باللغـة املعنى باللغـة اإلنجليزيـة  الرمز

Anon Anonymous  مؤلف مجهول 

art Article  املقال 

bk book  كتاب 

ed edition  الطبعـة 

Bull Bulletin  نشـرة 

Et.al And other  وآخرون 

Ch Chapter  فصـل 

f And the following page  التاليـة  والصفحـة  

ff And the following page  التاليـة والصفحات  

Ibid In the same place   نفس املكان 
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ms manuscript مخطوطـة  

n.d. No date  بدون تاريخ 

N.B Please note مالحظـة  

n.p. No please   مـكـــان اـلـــنرش ـغـــري

 املذكـور 

Op.cit In th work صدر نفسهامل  

Passim Inere and there  يف امكنــــة مختلفــــة

 املصادر

Rev. Revised by  مراجعـة  

Sic Thus  هكذا 

tr Translator  مرتجم  

Vol Volume  املجلد 

Vs Versus, against  مقابل 
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 ـل الرابع عرشالفص
الجوانب االخراجية لتقرير البحث وعملية 

 تقييمه
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 الجـوانب االخراجيـة

 تقييمـه لتقـرير البحث وعمليـة

 لتقرير البحث  خراجيـةالجوانب اال 

  ترتيب الفصـول وتسلسلها -

 الصفحات  ترقيم -

 البحث  منت أسلوب كتابـة -

 الفواصل  -

 املسودة  واعداد كتابـة -

 تقرير البحث  طباعـة -

  التقرير وتغليفه تجليد -

 تقرير البحث  تقييم 

  تقرير البحث واهدافـه تقييم مفهوم -

  التقيم مجـاالت -

 



 أساليب البحث العلمي

 
 

323 

 الجوانب اإلخراجية

 لبحث وعملية تقييمهلتقرير ا

 الجوانب االخراجية لتقرير البحث

 ترتيب الفصول وتسلسلها 

كل بحث يتضمن مجموعه من األفكار لكل منها نسـق معـني مـام يـؤثر يف طريقـة تنظـيم 

فقد يقسم البحث إىل عدة أبـواب وكـل بـاب إىل عـدة فصـول وكـل فصـل مـن هـذه . التقرير

 التقسيم عىل حد كبري عىل حجم التقرير ومتطلباتـه ويعتمد هذا. الفصول يقسم إىل عدة بنود

، فإذا كان التقرير قصريا وليس بحاجة إىل التشعب الكبري فإنه قد تلغى األبواب وتبقى الفصول 

 .والبنود 

إن كل فصل من فصول البحـث يحتـوي عـىل مجموعـة مـن األفكـار املتقاربـة واملتجانسـة 

ولكـن ذلـك ال يعنـي إنفصـال . رى يف الطـرح تكون وحدة واحدة مستقلة عن الوحـدات األخـ

 الفصول عن بعضها بعض انفصاال تاما ، ألن كل فصل منها يتناول زاويه معينه أو جانبـا محـددا

 .من جوانب البحث 

وخالل عملية ترتيب الفصـول مـن حيـث تسلسـل ورودهـا يف تقريـر البحـث ، ال بـد مـن 

أيت مثال الفصل املتعلـق بالنتـائج والتوصـيات مراعاة التسلسل املنطقي لهذا الرتتيب بحيث ال ي

إذن كل فصل يكون مرتبطا مبا قبله وميهد للفصل الـذي . قبل الفصل املتعلق بوضع الفرضيات 

 .ومن هنا تأيت عملية ترابط الفصول مع بعضها بعض وتتابعها التتابع املنطقي. يأيت بعده 



 أساليب البحث العلمي

 324 

ئيسية والفرعيـة يف البحـث ، فـإن وبدون وجود تقسيامت الفصول وتقسيامت العناوين الر

القارئ يشعر بامللل والرتابة ، مام يؤدي عىل عدم تركيزه عىل مضمون البحث وعجم اسـتيعابه 

فمن الصعب متابعـة القـارئ ملائـة أو مـائتي صـفحة مـثال بـدون . املوضوع بالشكل املطلوب 

 .وجود تقسيامت للفصول والبنود فيها 

  ترقيم الصفحات

 :واع من األرقام تستخدم عادة يف األبحاث املكتوبة باللغة العربية هناك ثالثة أن

   األرقام العربية أو الغبارية ، والتي كان أصلها عربيا ثم نقلت إىل الغرب-1

 1.2.3.4.5.6.7….- 

  -6.5.4.3.2.1 األرقام الهندية وقد سميت بذلك ألن أصلها جاء من الهند -2

 األرقام التي كانت تستخدم يف أوروبـا يف العصـور القدميـة،  األرقام الرومانية ، وهي تلك-3

اآلن ال تزال هذه األرقام تستخدم يف ترقيم الصفحات أو الفصول أو األبواب أوغـري ذلـك  وحتى

I,II,III,IV . 

ان استخدام الرتقيم يف البحوث عملية رضورية وذلك ألجل تسـهيل رجـوع القـاريء إىل أي 

 . اإلستيعاب  من زيادة الرتكيز وتحسني قدرته عىلجزء من البحث ، ولتمكينه 

أسـفل ) 1( ويبدأ ترقيم الصفحات يف األبحاث العربيه من مقدمة البحث حيث تعطى قـم 

 .الصفحة وهكذا تتسلسل األرقام حتى نهاية البحث

ــذي يـشــمل ـصــفحه  ــة واـل ــل املقدـم ــدي ـمــن البـحــث قـب ــرقيم الـجــزء التمهـي ــا ـت  اـم

 وقامئـة الجـداول واألشـكال هفهنـو منفصـل عـن عمليـة تـرقيم العنوان وفهرسـت املحتويـات 
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وإذا كـان البحـث .. ) أ، ب ، ج ( صفحات البحث ، ويستخدم فيـه الحـروف الهدائيـة العربيـة 

) i,ii,iii,iv,v( باللغة اإلنجليزية ، فتستخدم يف ترقيم الجزء التمهيدي األرقام الرومانية الصغرية 

ان تؤخـذ بالحسـبان يف تسلسـل الحـروف االنجليزيـة للجـزء وعىل الرغم من أن صـفحة العنـو

 .التمهيدي ، إال أن الحرف املخصص لها ال تتم كتابته أو طباعته 

 أسلوب كتابة منت البحث 

النظريه ووصف  متنت الحث هو الجزء األسايس من تقرير البحث ويشمل التمهيد والخلفيه

 د .العينات والفرضيات واألدله والنتائج والتوصيات

. إن كلمة أسلوب يف اللغة العربية تدل عىل رقة بالعبـارة وتسلسـلها وعـدم التعقيـد فيهـا 

ولكن لكلمة أسلوب معنى آخر أعم يشـمل خطـة الرسـالة ، والرباعـة يف عـرض املـادة وترتيـب 

  ) 88. (النتائج ، وكلام يؤثر يف قيمة الرسالة  الفقرات، وإبراز

ي حسـن اختيـاره للكلـامت والجمـل املسـتخدمة مـن ى كاتب منت البحث أن يراعـ)1(وعل

ـر  ـربان ـمـن أـهـم ـصـفحات التقرـي حـيـث بـسـاطتها ودـقـة تعبريـهـا ، فالبـسـاطة والوـضـوح تعـت

وقـد يسـتعني الباحـث بـبعض الجـداول واألشـكال ملسـاعدته يف إيصـال املعلومـات إىل .بالجيد

 .ابعة واإلستيعاب القارىء عن مضووع البحث وإشعاره باملبلل وتقليل قدرته لعتى باملت

                                                 
 ، ، دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراه احمد شلبي ، كيف تكتب يبحثا أو رسالة )1(

  . 98، ص) 1982مكتبة النهضة املرصية ، : القاهرة ( الطبعة الرابعة عرشة ، 
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مثـل ( ومن القواعد املعروفة يف البحوث عدم جواز تضمني التقرير عبارات غري موضوعـيه 

أو عبـارات ) مثـل نتـائج ممتـازة ( أو مبالغـات ) من الواضح ان الرقابـة الشـديدة غـري جيـدة 

 مثل كل سنة فإن عامل الخطـوط الجويـة املضـطهدين يعـانون مـن املامرسـات غـري( عاطفيه 

 ) 89) . (األخالقية للرشكات الجشعة 

تستخدم الفواصل للفصل بني كلمـة وأخـرى أو جملـه وأخـرى أو فكـره وأخـرى ،  الفواصل

وال يتمكن القارئ من متابعة أفكار أو مواضـيع .وذلك ملساعدة القارئ عىل فهم تقرير البحث 

 .أي بحث بدون إستخدام هذه الفواصل 

 :ها الباحثون عند كتابتهم لتقارير أبحاثهم ومن أهم الفواصل التي يستخدم

وتعني انتهاء الجملـة واكـتامل معناهـا وبالتـايل رضورة التوقـف التـام ( . ) النقطه  -1

 .عندها 

 89حاشية  وتستخدم عند تعطف جملة. تدل عىل التوقف املؤقت ) ، ( الفاصلة  -2

خري الكالم مـا قـل (راب عىل جملة أخرى مثال أو للربط بني جملتني مرتبطتني باملعنى واألع

 . )إذا هطل املطر، ارتوت األرض ( أو بني الرشط وجزاؤه) ودل ، ومل يطل فيمل

موضعها تبعد كلمة قال أو يقول ، كام أنهـا قـد تـرد بـني ( : ) النقطتان العموديتان  -3

 ) ..مثل ( ... د تأيت بعد التمثيل ، وق .... ) 1-:  هناك ثالثة أنواع( اليشء وأنواعه 
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ال تنهي الجملة ، فهي تستعمل للربطج بني جملتـني الثاينـة ) ؛ ( لفاصلة املنقوطة ا -4

 .  كان يدرس جيدانجح محجمودج يف اإلمتحان ؛ ألنه( منهام تعترب سببا لألول 

 .ع بداخلهام كلامت للرشح والتفسريويستخدمان عادة لتوض( ) القوسان  -5

 تصحيحات الباحث عند اقتباسـه وتوضع بداخلها Brackets[  ]القوسان املعقوفان  -6

 .املبارش ملادة مقتبسة من باحث آخر 

  [ .املطاف  ]ويف نهاية املطار 

وتستخدمان عند اإلقتباس الحـريف املبـارش "  Quotation Marks" عالمتا التنصيص  -7

 .من باحث آخر إذ يضع بينهام النص باملقتبس 

 املـادة املقتبسـة املحذوفـة حيث توضع نقاط مكـان Ellipsis( ... ) عالمة الحذف  -8

والتي يرى الباحث حذفها ، ويف حالة كحذف فقرة كاملة من املادة املقتبسة يوضع سطر كامـل 

 .من النقط املتتالية 

 ... 1-( وتوضع بني العدد واملعدود إذا كانا يف بداية السطر  Hyphen ) -( الرشطة  -9

 –أؤكد لكم ( رشطة قبل الجملة املعرتضة وبعدها ، كام تستخدم ال ... ) -ثانيا  .. -أو أوال  .. 2-

 .. )  أن –بنفيس 

 )  يف مجلد خاص – إذا كرثت –توضع الجداول ( أو

وهي توضع يف نهاية الجملة بعد أي سؤال  Question mark) ؟ ( عالمة اإلستفهام  -10

 .قد يرد يف البحث
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  Draft كتابة وإعداد املسودة

اإلجـراءات التـي تبناهـا يف "احـث حيـث يقـوم بكتابـة ان تحضري املسودة خطوة مهمة للب

جمع املعلومات ، واملعوقات التي إعرتضت سبيله أثناء اجراءات البحث ، وأدوات التحليل التي 

 ) 90. ( إستخدمها والنتائج والتعميامت باإلضافة إىل التوصيات التي يقرتحها 

ضة عـىل ميـني الورقـة وعـىل يراعي أن تكتب املسودة مع مالحظة رضورة ترك هوامش عري

يسارها، وكذلك يفضل ترك فراغات بني السطر ، كإحتياطي إلجـراء أي تعـديالت أو إلدخـال أي 

 .مادة علمية إضافية إىل التقرير 

وكـثـريا ـمـا تـحـدث الزـيـادة أو النقـصـان " ويف ـهـذا يـقـول يوـسـف مـصـطفى الـقـايض بأـنـه 

يستحسن أن تكون الكتابة سطرا بعد سـطر ، والتعديل عىل النسخة األولية من الرسالة ، كذلك 

 " . ا عريضا عىل ميني كل ورقة وهامشا مامثال عىل الجهة اليرسى )1(وأن يرتك هامش

،  وعىل الباحث استخدام األسلوب البسيط يف اللغة وأن يتجنب التغيـريات الغيــر واضحــة

حيـث أن  أللفـاظ الرنانــةوا تجنـب املبالغـات عليـه وكـذلك .. أو من الظاهــر ..مثـل يبدو يل 

 . العلميـة الناحيـة من البحث يؤثـر عىل قيمـة استخدامها قد

                                                 
)1( 90 C. R Kothari , Research Methodlogy :Method & Techniques, 2 nd Ed, ( New Delhi : 

Wiley Eastern, 1992 ) , p . 407 .  
 .193، ص  )1984دار املريخ ، : الرياض (  ، مناهج البحوث وكتابتها يوسف القايض ، 91
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كـايراد جملــة ( ، فاالسـتطراد البحث الباحث يف كتابـة استطراد عدم مراعاة هذا ويتوجب

أو  التـي قبلهـا أو الفقـرة الجملـة مع واضحـة للبحث وليس لها عالقـة غيـر رضوريـة أو فقـرة

يجـب عـىل  ، وبالتـايل وانسيابه عىل اتسافـه البحث ، ويؤثـر مواضيع يفكك ) ي بعدهاالت تلك

 مجهـود األخطـاء إىل بـذل كثــرة حتـى ال تضـطره املسودة ًدقيقا أثناء كتابـة الباحث أن يكون

 كـان الباحـث وكلـام " بقولـه رشـوان حسني ويؤيد ذلك الالزمـة التصحيحات مضاعف يف إجراء

 العمل وبهـذا يكـون الكاتبـة سهـل عىل كاتب اآللـة أو املسودة األوىل النسخـة ًدقيقا يف إعداد

 )1(  جيدة نهائية نسخـة اخراج املمكن من

مـا كتـب  قـراءة الباحـث بإعـادة ، يقـوم األوليـة بصورتها املسودة كتابـة االنتهاء من وبعد

ًن الباحث ملام املاما جيدا بها من أخطاء فإذا كا يكتشف ما قد ليك يصحح نافذة بطريقـة فيها ً ً

 ًيكـن ملـام بـذلك مل ، أمـا إذا التصـحيح هـو بعمليـة يقـوم وقواعدها ، فأنـه وأساليبها باللغـة

 .يف هذا املجال  خبـرة متخصص له بخدمات االستعانة فباستطاعته

 ، بـل فقـط وأسـلوبها اللغـة وقواعد الخطاء يف مجال التهجئـة بتصحيح الباحث وال يكتفي

 البحـث كوحـدة مـادة واظهــار وترتيـب األفكـار تسلسل الفقـرات مراجعـة ليشمـل ذلك دميت

 .بعض  مع بعضها ومنسجمـة متامسكـة

                                                 
 الجامعي االسكندريـة املكتب (  حسني رشوان التعليم والبحث العلمي دراسـة يف مناهج العلوم (1 )

  126 ص 1982 الحديث 
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املتـأين  نفسـها فـالتنقيح املسـودة كتابـة إىل ونت أكبـر من تحتاج املسودة كتابـة ان اعادة

 يف كتابة  الباحث ان ال يرسعوعىل غيـر الجيدة والكتابـة الجيدة الكتابـة بني هو أساس التمييز

 يضطــر وقـد . أو تـدقيق جيـد مراجعـة بدون بعض نقاط حتى ال متـر هناك النهائيـة املسودة

والتغييـر والشطب سواء من  فيها التي كثـر التصحيح الصفحات كتابـة ًالباحث أحيانا إىل إعادة

 .أو اإلضافـة  حيث الحذف

ً، وكثـريا مـا يجـب االسـتغناء  معلومات من  جمعهالباحث كل ما ان يحشـو ليس بالرضورة

يف ً ووقتـاً بـذل جهـدا ألنه تدوينه عدم حيث يعز عليه الباحث يف البطاقات عن بعض ما دونه

   )1(البحث بشكـل سلبي  يف البحث يؤثـر يف قيمـة ان حشـر ما هو غري رضوري جمعه

أو  املطبعـيــة ـسـواء األخـطـاءاألخـطـاء  ـمـن وخلوـهـا بنظافتـهـا النهائـيــة املـسـودة وتتمـيــز

عـن  إضافيــة بنسخــة احتفاظــه ان ال يغيب عن بال الباحـث رضورة وهذا ويجب.  اللغويـة

 املسـودة تلـك من األصليـة هباء إذا ما ضاعت النسخـة جهوده حتى ال تضيع النهائيـة املسودة

 يضطــر إذا مل الباحـث قـد فـأن النهائيــة املسـودة وإذا حدث وضاعت األسباب ألي سبب من

 كتابتـهـا وإىل إـعـادة وتفـسـريها وتحليلـهـا املعلوـمـات جـمـع إىل إـعـادة منـهـا بنسـخــة يـحـتفظ

 . وصياغتها

 

 

                                                 
  31 أميل يعقوب ، مرجع سابق ، ص ( 1)
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 تقرير البحث  طباعـة

 وأجهـزة الكاتبـة أهمها اآللـة تقرير البحث من طباعـة من خاللها ميكن وسائل عدة يوجد

  personal computerالحاسوب الشخيص 

أو  الكاتبــة الرضب عـىل اآللــة يتقنـون الـذين من الطالب الجامعني ليلغري ق عدد وهناك

 .أجهزة الحاسوب الشخيص  استخدام يتقنون

 التقريـر حيـث أنـه يف طباعــة إىل الرسعـة يؤدي الباحث لذلك القول ان اتقان ومن نافلـة

 أي مشـكلةبـروز  عنـد أن يتخذ القرار برسعـة يستطيع وكام أنه أن يقرأ بشكل أفضل يستطيع

  النهائيـة للمسودة كتابـة عند إليه انتبه قد يكن أو خطأ مل

 عليهـا الحاسوب تجعـل البحـوث املطبوعــة يف أجهزة املوجودة والتسهيالت ان االمكانيات

يتوفــر فيهـا  الحاســوب فـأجهزة أخرى مام لو طبعت بأي وسيلـة تظهر بشكـل أجمل وأفضل

والجـداول  بـاأللوان عـىل الـتحكم والقدرة  وأنواعهاالحروف من حيث حجم ضخمـة تسهيالت

 ـبـدون أو باإلضاـفــة ميكـن إـجـراء أي تعدـيــل سـواء بالـحـذف إىل ذـلـك واألشـكال ، وباإلضاـفــة

 أنـه ، كـام مـن البحـث عديـدة أصليــة عىل نسخ الحصول وميكن الصفحـة االضطرار إىل إعادة

 . لباملستقب يف أي وقت حفظ البحث واسرتجاعه باالمكـان

 األخطـــاء مـــن خاليــــة املطبوعــــة الصـــفحات تكـــون أن مـــن التأكـــد مـــن البـــد

 ويف ـهــذا املـجــال ـجــامل الصفـحـــة والـتــي ـتــؤدي إىل تـشــويه الظاـهـــرة  أو التـصــحيحات

ـد ـول محـم ـان  يـق ـر  زـي ـتم" عـم ـب أن ـت ـويبات ويـج ـل التـص ــة ـك ــة بطريـق ــة نظيـف   ومنظـم
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أو  الحبــر الثقيـل ويجب تجنـب اسـتخدام بتهاكتا األخطـاء أو إعادة أو محـو إزالـة عند وذلك

إىل  ، أما بالنسبـة )1( أو الشطب  أو النقل للتصحيح الالصقـة األبيض أو االرشطـة حبـر التصحيح

 4 ومسافــة للورقــة اليمنـى الناحيـة من كتابـة بدون سم 2 مسافـة يراعي ترك الهوامش فأنه

 .  اليرسى الجهـة من يجلد اإلنجليزيـة اللغـةالبحث املكتوب ب ألن اليرسى الناحيـة من سم

 .. )1( وبأسفلها  بأعىل الورقـة كتابـة بدون سم 2.5 مسافـة كام يراعي ترك

 التـي يقـدم الجهــة متطلبـات التقريـر ان يـتفهم بطباعــة قيامـه ينبغي عىل الباحث قبل

 الـورق ولونـه نـوع تحدد األسطـر وكذلك بني املسافات قواعد ًغالبا بتنظيم البحث والتي تقوم

 بوصــة 11.69 بطـول A4 حجـم مـن الورق األبيض غري الشـفاف استخدام من الشائع وحجمه

 . بوصـة 8.27وعرض 

بعـض األمـور لتقديــر  يرتكـون حـني يخطئـون البـاحثني كثيــر مـن و اليغيب عن بالنا بأن

 طبيـعــة ـيـدركونال  أو جـهـاز الحاـسـوب وـهـم الكاتـبــة ـعـىل اآلـلــة الـطـابع / الكاـتـب وترصف

 ان يصـحح الطـابع / الكاتب من يتوقع ال فعىل الباحث أن الطابع / للكاتب الثقافيـة الخلفيـة

 .األخطـاء  له

 ، وعـدميف التقريـر ردتـ التي قـد هـذا ويجب عىل البحاث التدقيق عىل األخطاء الطباعيـة

عـىل عـاتق  تقـع األساسيــة املسؤوليــة ألن بالتـدقيق يف القيـام الطـابع / عىل الكاتب االعتامد

 . املجـال هذا الباحث يف

                                                 
  499 محمد عمر ، مرجع السابق ، ص ( 1 )
 القاهـرة املكتبـة االكادمييـة (  محمد مبارك ، البحث العلمي أسسه وطريقـة كتابته ( 1 )

  322 ص 1992 
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  التقرير وتغليـفه تجليد

 املتسلسلــة حسـب األرقـام األوراق املطبوعــة تجميـع عمليــة البحـث ، تـتم طباعـة بعد

التقريـر  تجليد وهي مرحلـة البحث مراحـل إخراج من األخيـرة ، وهنا تأيت املرحلـة للصفحات

 . وتغليفـه

 -:البحث من أهمها  طرق لتجليد عدة وهناك

  Spiral Bindingاللولبي  التجليد -1

بحيث يدخــل  ًقريبة جدا من بعضها اللولبي تثقيب األوراق عىل مسافات  يتطلب التجليد

 . ثنيها دون بسهولـة ان تفتح للصفحات ميسح من التجليد النوع اللولبي ، وهذا فيها البالستيك

  Ring Binding الحلقات  تجليد-2

عـىل املـلـف ،  املثبتــة يف الحلقـات وادخالهـا مـحـددة تثقيـب األوراق عـىل مسـافات  يـتم

 . إىل امللف جديدة أوراق أو إضافـة بعض الصفحات باستبدال هذا النظام ويسمح

  Wire Stitching التدبيس بالسلك -3

العليا  لجهـةالتدبيس من ا بحيث يكون ببعض األوراق بعضها يف تثبيت الدباسـة تستخدم 

 . أو من أحد الجوانب األخرى

  Adhesive Bindingاللصق  -4
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اسـتيعاب عـدد  وبامكانـه أنواع من عدة الصقـة مواد من التجليد يف هذا النوع  ويستخدم

 .األوراق  كبيـر من

،  عليـه واملحافظـة مظهـره البحث لتحسني تغليف األفضل ، فمن بالتغليف فيام يتعلق أما

 .البحث العلميـة  من قيمـة ال يزد التغليف  أنمن عىل الرغم

من  عىل الرغم هذا التغليف إال أن paper backعادي  تقرير البحث بغالف ورقي يغلف قد

 . للتلف معرضة ًال يحافظ جيدا عىل أوراق البحث حيث تكون إال أنه أرخص تكلفـة كونه

 Hard back ف السـميكعـىل أوراق البحـث هـو الغـال والغالف الذي يحافظ بشكـل أفضل

 . أخرى من القامش أو أي خامـة معني نوع من الورق املقوى وفوقه والذي يكون

 أن ال يتجاوز التجليـد إىل رضورة عىل الباحث االنتباه فأنه املستخدم التغليف نوع وأيا كان

 . مشقـة بالبحث دون عىل كل ما ورد االطالع من القارئ حتى يتمكن الهامش ، وذلك نصف
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 تقرير البحـث تقييم

  تقرير البحث وأهدافه تقييم مفهوم

 البحـث للقبـول كـام يف الرسـائل عـىل مـدى صالحيــة البحث الحكم تقرير يقصـد بتقييم

 يف املساهمــة نجاحــه ، أو مـدى املختلفــة للنشـر يف الدوريات صالحيته ، أو مدى الجامعيـة

 مـن زوايـا عديـدة البحوث تجري دراسته بحث منعىل أي  الحكم وقبل معنيـة بحـل مشكلـة

 .مجال البحث  يف نفس متخصصني مقيمني أو لجنـة مقيم من قبل ًوفقا ملعاييـر محددة

 مـن )التقيـيم  أو لجنــة ( املقـيميف  يجـب توفرهـا ًرشوطـا عامــة التقييم تتطلب عمليـة

 االطـالع إىل سعــة اإلضافــةاألبحـاث ب يف تقيـيم لديــه الكافيــة توفــر الخبــرة أهمهـا رضورة

 ، وال تتأثـر بالعالقـات موضوعيـة ان تكون ينبغي التقييم عمليـة العلمي وغني عن الذكـر بأن

 . واالنفعاالت الشخصيـة

،  والتقريـر الغيــر جيـد التقريـر الجيـد بني تقرير البحث إىل التمييز تقييم وتهدف عمليـة

 الـرفض وعـدم نصـيبه فيكـون ، اما التقريـر غيــر الجيـد والتقديـر ينال القبول الجيد فالتقرير

نـواحي  يرشح فيـه بتقييمـه تقرير عام فام بوضع)  التقييم أو لجنـة ( املقيم ، ويقوم املوافقـة

 .يف تقرير البحث  الضعف التي يراها الجودة
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  التقييم مجاالت

 -:االتيـة  تأن يدرس املجاال هفعليً صحيحا تقييمه ان يكون املقيم إذا أراد

 البحث أصالة فكـرة .1

 واالبتكـار بحيـث يكـون بالجـدة أصـيالً وان يتصـف ان يكـون الجيـد البحث فمن رشوط 

كـل  فرتسـل بينهـا فـيام الجامعـات مـا تتعـاونً ، وكثيــرا اإلنسانيـة واملعرفـة عىل العلم إضافة

 .ًا من األبحاث التي أنجزت فيهانسخ إىل األخرى منها واحدة

 بحث عنوان ال .2

 عن محتـوىً معربا فكلام كان البحث ومضمونه عن محتواه البحث عنوان ينبغي ان يعبـر 

 عنـوان كـان ، فـإذا البحث قبل قراءاتـه موضوع القارئ عىل استيعاب أدى إىل مساعدة التقرير

يقـرر  ًبعيدا عـن ذلـك فقـد كان إذا ، أما يقرر قراءته ، قد أو اهتامماته ضمن تخصصه البحث

 . ءتهقرا عدم

 . جيدة بطريقـة ُمصاغ البحث طويالً بل عنوان ان ال يكون ويفضل

 مـن الرضوري االجابــة محـددين سـؤالني أحمـد سـيد غريب محمـد املجال يضع ويف هذا

  ؟ سليمـة البحث مصاغ عنوان هل أن بطريقـة البحث مصاغ عنوان األول هل أن عليهام

  )1( ؟  لةًوصفا للمشكـ البحث عنوان والثاين هل يتضمن

                                                 
  468ص  1986ـة دار املعرفـة الجامعيـة ياالسكندر(  غريب أحمد تصميم وتنفيذ البحث االجتامعي ( 1 )
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 البحث  مشكـلة تحـديد .3

 أو نطاق الدراسـة بأسـلوب واضـح أو املكـان البحث من حيث الزمان تحديد مشكـلة يتم 

يف مجال البحث  تخصـصه ومدى القارئ عىل خربته أمام املشكلـة ، ويتوقف وضوح وغري مبهم

 . نفسه

 يحصـر عمليـة أنه إذا،  نفسه البحث تسهـل الطريق حتى عىل الباحث مشكلـة أن تحديد

يف أي عمـل  وقته البحث بحيث ال يضيع يف نطاق مشكـلة وتفسريها وتحليلها املعلومات جمع

 .البحث  نطاق مشكـلة خارج

 اجراءات جمع املعلومات .4

 . معروفــة من خـالل طـرق وإجـراءات بحثه التي يتطلبها امللعومات الباحث بجمع يقوم 

 تصـميمها تـم مـثالً قـد املستخدمــة االستقسـاءات منـاذج من أن وعىل مقيم البحث أن يتأكد

 ان تتناسـب طريقــة مراعـاة أنهـا صـممت مـع وكـذلك بشكـل ال يؤدي إىل التحيز يف اإلجابـة

 . للمستقىص منهم العلمي والثقايف األسئلـة صياغـة

متثـيالً  للمجتمـع ممثلـة إىل أنها االطمئان املقيم ، فعىل املختارة العينـة أما من حيث حجم

هـي نفـس  الباحـث مـن خـالل العينــة التـي يصــل إليهـا النتائج من أن ًحقيقيا بحيث تتأكد

 . بأكمله عىل املجتمع مثالً االستقصاء بعمليـة لو قام فيام الباحث إليها يصل التي قد النتائج
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 وتحليل املعلومات  تنظيم كيفيـة .5

 مـن خـالل الجـداول والرسـوم بــرةومع واضحــة بطريقــة وعرضها املعلومات تنظيم يتم 

 تحليـل عمليــة متـت كيـف التقريـر يصـف ومـن أن مـن ذلـك بالتأكـد املقيم ويقوم البيانيـة

 . وتفسيـرها املعلومات

ً بعيـدا البياين أو الرسم الجدول مكان أن يكون أسلفنا وأن كام سبق ومن غيـر املرغوب فيه

 . املتعلق به عن النص

 تقرير البحث  صياغـة .6

إىل  باإلضافــة يف التقريـر املستخدمــة اللغــة قواعـد سالمــة من البحث التأكد ىل مقيمع 

 ان تكـون ينبغـي التقريـر ، كـام ان فقـرات املكتوبـة والتعابيــر الجمـل عىل وضوح االطمئنان

 . ملا بعدها ومتهد مبا قبلها مرتبطـة كل فقـرة تكون بحيث منطقي بتسلسل مرتبـة

 فاخـر عاقل بأنـه ويقول يف الجمل والتعبريات استطراد وجود عدم من التأكدً أيضا وينبغي

 لهـا غري املناسبـة يف األمكنـة بعض املواد حشـر عدم ويجب عىل كاتب التقرير ان يعمل عىل" 

  )1(املناسب  يف املكان قول اليشء الكاتب األمور التي يجب ان يحرص عليها من ، أن

  االفرتاضات والنتائج دقـة .7

والتحقـق  للتثبـت اخضـاعها يف البحـث ، وهـل تـم الـواردة مـن االفرتاضـات املقيم أكديت 

 . أي تحيز وبدون مبوضوعيـة

                                                 
  268 فاخـر عاقل ، مرجع سابق ، ص ( 1)
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بشكــل  إليهـا توصـل الباحث قـد من أن ، عىل املقيم ان يتأكد إىل النتائج بالنسبـة وكذلك

يجـب أن  هبأنـ Gay and Diehiويقـول  النتائج يف عرض تلك املبالغـة عدم رضورة ، مع منطقي

 وهل تـم . عليها املفروض اإلجابـة االسئلـة جميع اثارة عن مدى االفرتاضات عند تقييم نتساءل

 هل كان ًكام يجب أن نتساءل ايضا عن كل فرضيـة.  املفروض اختبارها االقرتاضات جميع وضع

 ث قابلــةالباحـ التي اثارها ، وهل كل الفرضيات فيها متغريين بني عالقـة وجود الباحث يتوقع

  )2( .لالختبار 

 املصادر  .8

البحـث  كان املصادر حديثـة كانت ، فكلام املصادر وحداثتها كفايـة من التأكــد عىل املقيم

غيــر مسـؤول عـام  أنـه مقتبسـة مادة عن مصدر معني نقل الباحث قد ًجيدا وال يعني أن كان

 . تهوسالم من دقته ما هو متأكد فقط يجب أن ينقل ، إذ أنه نقلـه

 الـذي تضـيع لكن لـيس إىل الحــد هو الذي يلجأ إىل االقتباس من اآلخرين والباحث الجيد

 يف البحـث كـان ضـمن الحـد االقتبـاس أن مـن أن يتأكـــد عـىل املقـيم ، وينبغي شخصيته فيه

 . إىل مصـدرهـا اإلشــارة إال بعد غيـره من أي مادة ينقل ومن ان الباحث مل املعقـول

 

 

 

 

 

                                                 
( 2 ) L R. Gay , and P L.Diehi OP CIT P.60 
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